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Zprávy ze staršovstva 6.6.2018
 Staršovsto jednalo o kriteriích prodeje sborového domu v Novém
Městě. Podle Řádu o hospodaření církve nejprve nabídne
nemovitost ke koupi církvi, respektive Reality ČCE. Jako jediné
objektivní kriterium prodeje pak stanovilo cenu a prodej
elektronickou aukcí a pověřilo realizací přípravnou skupinu ve
složení P.Hladík, P.Teplý, V.Peňáz.
 V.Hrouda rozeslal presbyterům tabulku zajištění nedělních
bohoslužeb do konce roku 2018. Presbyteři si rozdělili služby
doprovázení jednotlivých kazatelů.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravné schůzce těch, kdo
budou vyučovat v příštím roce náboženství, která se uskuteční
v červenci.
 V týdnu 16.-20.7. se bude konat předání sboru, které Z.Šorm
domluví se seniorem J.Keřkovským.
 Dřevní hmota z kácení u blažkovského kostela byla odprodána
L.Královi za 6.000 Kč.
 Při jarním výběru bylo shromážděno 89.390 Kč na Jeronýmovu
Jednotu a 66.990 Kč pro sbor, celkem 156.380 Kč.
 Sbírka na Diakonii ze Svatodušní neděle činila 8.506 Kč.
 J.Jirků referoval o návštěvě v Betzingen. Petr Hladík pošle
pozvání faráři z Betzingen na oslavy 120. výročí postavení našeho
kostela 9.září.
 Staršovstvo kladně hodnotilo zkoušku konfirmandů i konfirmační
slavnost.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o nákladech a výnosech Noci
kostelů. Staršovstvo velice kladně hodnotilo její program.
 Nájemní smlouva na byt ve sborovém domě v Bystřici byla
prodloužena.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o jednání synodu (navýšení
celocírkevních repartic, stanovení odvodu do Personálního fondu,
stavbě škol Evangelické akademie, oprávnění oddávat pro
kaplany, nový řád pastýřské služby, strategický plán, příprava
nové Agendy, Pravidla ochrany osobních údajů…).
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 Z.Šorm připomněl zástupcům Jeronýmovy jednoty v našem sboru,
že do seniorátního shromáždění 18.6. je třeba dokončit ocenění
nemovitostí sboru.
 V.Peňáz předložil staršovstvu první návrh P.Pleskačové na nový
altánek v zahradě novoměstského kostela. Staršovstvo se shodlo
na potřebnosti technické části pro ukládání zahradního mobiliáře a
nářadí. Shromažďovací část považuje za naddimenzovanou
s nedostatečným využitím a má za to, že neodpovídá návrhu p.
architekta Sendlera. V.Peňáz bude tlumočit stanovisko staršovstva
P.Pleskačové a povede další jednání.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o nutnosti aplikace Zákona o
ochraně osobních údajů (GDPR) ve sboru. Z Ústřední církevní
kanceláře k ní přišla první část instrukcí. Faktická ochrana
osobních dat ve sboru probíhá (kartotéční a účetní programy jsou
zaheslovány, matriky uloženy v uzamčené kanceláři…). Z.Šorm
s M.Dvořákovou připraví přehledy zabezpečení dle instrukcí
ÚCK.
 Z.Šorm předložil staršovstvu žádost o křest Matyáše Krále.
 Staršovstvo rozhodlo, že z nabídky Unet využije tarif Basic, který
za stejnou cenu jako dosavad zvyšuje rychlost internetového
připojení.
 V Bystřici byly pro bohoslužby pořízeny nové klávesy za cenu
15.120 Kč.
 D.Šimek a J.Oravec si vzali na starost péči o věžní hodiny
v Novém Městě. Staršovstvo vyslovilo souhlas s uhrazením
případné konzultace s odborníkem.
 D.Šimek informoval staršovstvo o opotřebování ozubených kol a
řetězů v mechanismu zvonění. Sbor objedná opravu u zvonařské
firmy.
 V.Peňáz zajistí opravu plotu v Křenkově ulici.
 Staršovstvo
souhlasilo
s likvidací
starého
běhounu
z novoměstského kostela.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o termínu stěhování (7.8.), o
dohodě s manžely Rumlovými o ponechání některého zařízení fary
a nábytku v altánku a o nutných opravách na faře a sborové garáži.
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 Z.Šorm pozval členy staršovstva na rozlučku 14.7. od 15 hodin na
farní zahradu.
 Příští staršovstvo se bude konat po domluvě se seniorem
J.Keřkovským 2.8.

Co je před námi
7.7.
8.7.
14.7.
16.7.
29.7.
12.8.
9.9.

Petrovice 16.00 - ekumenická bohoslužba u kaple, sraz
rodáků
BY, NM – jubilejní kázání: Vladimír Zikmund
NM 15.00 – rozloučení se Šormovými na zahradě
NM 17.00 – přípravná schůzka k vyučování náboženství ve
šk.roce 2018/19
NM, BY – Z.Šorm povede poslední bohoslužby
By,NM – jubilejní kázání: Štěpán Hájek
NM – oslavy 120. výročí postavení našeho kostela – BY
7.NM 9.00 Daniel Ženatý

Zprávy ze sboru
Výtěžek ze zahradní slavnosti na opravu dětského hřiště činil
5.685 Kč.
Sbírka solidarity sborů činila v našem sboru částku 5.050 Kč a
sbírka pro Lékaře bez hranic částku 5.320 Kč. Všem, kdo jste
přispěli, upřímně děkujeme.
Od 3.8. do 26.8. výstava Česká reformace
SETKÁNÍ UČITELŮ NEDĚLNÍ ŠKOLY
• v sobotu 1. září v Jihlavě - hostem bude Tomáš Havel a čeká
nás názorná ukázka, jak vtáhnout děti do biblického textu (ještě dřív,
než o něm začneme mluvit). Bude zajištěn oběd.
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KONFIRMAČNÍ VÍKEND
• 7. – 9. září (místo ještě upřesníme) – víkend je určen těm, kdo
byli letos ve sborech konfirmováni.
POZVÁNÍ DO SBORŮ
• Festival Parrésia v Horních Dubenkách
1. 7. Zlidovělé písně evangelíků velkolhoteckých
15. 7. Škola Malého stromu
29. 7. Koba
12. 8. Cirkus necirkus
18. 8. Don Šajn
24. 8. Loučení s létem
26. 8. Studánka Páně
pátek 6. července
• Myslibořice - 15.30 ekumenická bohoslužba k výročí Mistra Jana
Husa
• Kralice - 18.00 v kostele sv. Martina přednáška Pavla
Keřkovského - Spiritualita Jana Husa
neděle 8. července
• Opatov - 13.00 Kázání na hoře – bohoslužba na Farském kázku,
již povedou dva Filipové Boháčové (dominikán a evangelík)
neděle 15. července
• Moraveč - Festival Greenway
9.30 bohoslužby
10.45 přednáška Pavla Hanycha z Diakonie: zkušenosti z
utečeneckého tábora v Jordánsku v Zátarí
13.30 koncert písničkáře Jana Bružeňáka a jeho hosta. V průběhu:
program pro děti, dobročinný bazar a prodej fair-trade.
neděle 5. srpna
• Velke Meziřiči - sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským
9.00 bohoslužby
10.15 přednaška o Františku Laichterovi (ke 100. výročí vzniku
ČCE)
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neděle 19. srpna
• Daňkovice - 10.45 beseda o okupaci 1968 s Lydii Mamulovou a
Janem Kellerem (společně se sněženskými)
• Velké Meziříčí
10.15 beseda: Jak proběhla okupace 1968 ve Velkém Meziříčí?
neděle 26. srpna
• Sněžné - 9.30 slib nových členů staršovstva

Na rozloučenou
Milí bratři a sestry,
nemám rád velká slova, která na rozloučenou pateticky ujišťují
o jedinečných poutech. Věřím, že pouta vznikají spolužitím a jsou-li
skutečná, není o nich možná třeba ani mluvit. Jsem také přesvědčen,
že mi nepřísluší, abych na závěr novoměstský sbor nějak hodnotil.
Věřím, že to je role, která patří někomu úplně jinému a že mu máme
soudy přenechat. Přesto bych nerad zmizel bez rozloučení.
Jsem vděčný za to, že jsem tu s vámi třináct let byl. Ne že by
všechno bylo snadné a ideální, ale to také není smysl. Právě náročné
věci jsou možná ty nejdůležitější a mohou obohatit. Vést jedno
z největších staršovstev v církvi, které rozhodně není jednolité, není
lehké, ale je to dobrá škola. Spolupráce více farářů s dalšími
zaměstnanci sboru, která v církvi není obvyklá, se neobejde bez
napětí, ale člověk se při ní učí, jak důležité je vzájemně se
domlouvat a informovat, jak potřebná je otevřenost a důvěra a jak je
hlavně třeba nežárlit a nesoupeřit. A věřím, že naše rozmanitost snad
byla pro vás přínosem.
Novoměstský sbor má pověst tradičního sboru, ve kterém
rozmanitost moc prostoru nemá, ale podle mne tomu tak není.
Novoměstský sbor je pestrý a já jsem byl rád – a doufám, že to nebyl
jenom můj dojem – že například na biblických hodinách tahle
pestrost přicházela ke slovu a dokázali jsme přitom spolu mluvit a
vzájemně si naslouchat a bylo to pro mne důležité a silné. A to bych
vám také přál, abyste tuhle sílu stále objevovali, právě kvůli ní pro
vás bylo společenství důležité, i když se bude proměňovat – třeba i
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s novým farářem - a neopouštělo vás vědomí, že i velký sbor záleží
na každém.
Proto také doufám, že se neloučíme definitivně, a těším se na
další setkání.
Zdeněk Šorm

Pokoj Boží budiž s Vámi
Druhý zářijový víkend si novoměstští evangelíci připomenou
120. výročí posvěcení svého chrámu. Při pohledu do dobové kroniky
si můžeme připomenout události 8. a 9. září roku 1898 tímto
záznamem: ...za překrásného počasí byl slavnostně posvěcen nový
chrám, jehož novorenesanční
krása přitahovala důstojnou
elegancí. Účastnilo se na dva
tisíce lidí, dvacet sedm farářů,
dále byli přítomni zástupci
města a korporací. Otevření
kostela a posvěcující řeč
vykonal superintendent Josef
Totušek z Jimramova. Z rukou
dcery seniora Dobeše obdržel
symbolický mosazný jubilejní
klíč. 10. září byl na místě
bývalé modlitebny odhalen
pomník Františka Josefa I.
jako vděk za náboženskou
toleranci.
Po sto dvaceti letech stále
přicházejí do tohoto chrámu
věřící přijímat Boží slovo a pokoj, rozjímat, modlit se, bavit se,
potkávat se a hovořit mezi sebou o malých i velkých radostech i
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starostech života. Jako připomínku posvěcení evangelického kostela
pořádá farní sbor setkání v neděli 9. září roku 2018. Oslavy zahájí v
9:00 slavnostní bohoslužba, kterou povede synodní senior Daniel
Ženatý. Při této bohoslužbě bude mít hudební doprovod ženský
pěvecký sbor Naenia. Odpoledne od 14:00 pak bude připravena
moderovaná beseda s bývalými novoměstským faráři. Beseda bude
doplněná vystoupením mužského pěveckého sboru Novocantus.
Výročí evangelického kostela připomene také výstava dobových
dokumentů, slavnostní odhalení informační tabule a představení
almanachu o životě farního sboru.
Program oslav 120. výročí posvěcení evangelického kostela
v Novém Městě na Moravě
Neděle 9. září 2018
9:00 - slavnostní bohoslužba - synodní senior Daniel Ženatý,
hudební doprovod ženský pěvecký sbor Naenia
10:30 - představení informační tabule o historii kostela
14:00 - moderovaná debata s bývalými novoměstskými faráři,
hudební doprovod mužský pěvecký sbor Novocantus, představení
nového almanachu o životě ve farním sboru.
Petr Hladík, kurátor sboru

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9. září 2018.
Uzávěrka je 31. srpna 2018.
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