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Zprávy ze staršovstva 7.12.2016
 Z.Šorm informoval staršovstvo o článku do Novoměstska, kterým
reagoval na vyjádření pana starosty k iniciativě sboru při integraci
uprchlíků.
 Z.Šorm podal zprávu o výsledku žádostí v seniorátním grantovém
systému: Sbor byl úspěšný v obou žádostech. Na projekt „Máme
otevřeno“ získal celou částku 15.000 Kč. Na projekt „Soustředění
pěveckých sborů“ byla částka pokrácena na 5.000 Kč.
 Synodní rada odsouhlasila prodloužení a rozdělení místa pastorační
pracovnice pro náš sbor. Od 1.1.2017 je M.Dvořáková zaměstnána na 0,5
úvazku a E.Oravcová na 0,25 úvazku.
 Od 1.1.2017 zaměstnává sbor na 0,5 úvazku E.Oravcovou jako
kostelnici.
 Staršovstvo jednalo o zajištění odklízení sněhu v parku okolo
kostela. V.Hrouda se ujal organizace brigádníků z řad konfirmandů
během týdne a O.Rusňák přislíbil odklízení sněhu o nedělích.
 Staršovstvo souhlasilo s návrhem smlouvy na pronájem
presbyterny pro bohoslužby Církve československé husitské. Konají se
vždy 2. neděli v měsíci od 14 hodin.
 Staršovstvo jednalo o přípravě rozpočtu na rok 2017. Kvůli
termínům výsledků žádostí o granty odsunulo pravidelnou schůzi na
18.1.2017. Do této schůze P.Hladík svolá hospodářskou komisi a
připraví návrh rozpočtu.
 V.Peňáz informoval staršovstvo o opravách a platbách ve sborovém
domě v Novém Městě. Nedoplatky nájemného vyřeší V.Peňáz
s nájemníky do konce roku.
 Staršovstvo souhlasilo s návrhem na pronájem sborové kanceláře
Diakonii pro kontaktní místo projektu „Pečuj doma“, ve kterém je
pastorační pracovnice M.Dvořáková zaměstnána na 0,5 úvazku.
 Z.Šorm informoval staršovstvo o výnosech Adventního
dobročinného jarmarku: celkem 50.621Kč, z toho 9.900 Kč pro středisko
Diakonie Rolnička, 22.726 Kč pro Jeden svět o.p.s., 17.995 Kč pro sbor.
V akci „Krabice od bot“ bylo shromážděno asi 350 krabic dárků pro děti.
 V.Peňáz a I.Tenglerová podali zprávu o přípravě novoročního
benefičního koncertu pěveckých sborů 8.1. od 17:00 hodin. Výtěžek
koncertu je určen neziskovým organizacím, které sbor soustavně
podporuje.
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 Z.Šorm informoval staršovstvo o tom, že spolu s M.Dvořákovou
zjišťují, zda a nakolik se bude sboru týkat elektronická evidence tržeb.
Zprávy ze synodní rady i od daňových poradců zatím nejsou zcela jasné.
 O.Rusňák navrhl, aby sbor pozval ke kázání synodního seniora
D.Ženatého. Z.Šorm s ním domluví konkrétní termín.

Co je před námi:
NM – 17:00 koncert: Novocantus + Ženský smíšený
pěvecký sbor
NM – 19:30 rukodělný Kruh
10.1.
BY – 16:30 přednáška: Jiří Beneš
12.1.
NM – 18:00 hospodářská komise – příprava rozpočtu
16.1.
NM – 9:30 kavárnička pro seniory – tentokrát nám bude
17.1.
opět o Rusku vyprávět bratr Jan Teplý
NM – 17:00 setkání skupiny pro integraci uprchlíků
NM – 18:00 schůze staršovstva
18.1.
23.-27.1. Účast farářů na kurzu v Praze
NM – 18:00 schůze staršovstva
1.2.
BY – Lukáš Pešout – Kudy chodil Ježíš (promítání)
8.2.
NM – 19:30 schůzka učitelů nedělní školy
10.2.
8.1.

Krátké zprávy ze sboru
Sbírka na bohoslovce a vikariát činila v celém našem sboru částku
17.123 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.
V měsíci lednu bude možné opět požádat o potvrzení o daru pro
daňové účely. Budou připraveny archy, do kterých se můžou čitelně
napsat ti, kteří chtějí potvrzení vystavit. V únoru budou potvrzení
připravena k rozebrání v zalepených obálkách.

Zprávy ze seniorátu
neděle 8. ledna
• Horní Vilémovice – 15:00 Vánoční pásmo písní a slova, povánoční
koncert Dvorkaři pod vedením paní Šarounové
• Žďár nad Sázavou – 18:00 bohoslužby v Batyskafu (promluví Jan
Keřkovský, hraje dívčí duo Struny)
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úterý 10. ledna
• Jihlava, kostel Povýšení svatého kříže – 19:00 modlitba Taizé
středa 18. ledna
• Velké Meziříčí – 17:00 Večer s hostem: Silvie Wittmannová – různé
směry judaismu
čtvrtek 19. ledna
• Střížov – 17:00 ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele (s
kázáním P. Petra Baláta)
čtvrtek 26. ledna
• Telč – 16:00 zahajuje činnost středisko Síť mezi kontinenty přednáškou
koreanistky PhDr. Marty Buškové o korejském šamanismu.
neděle 29. ledna
• Třebíč sborový den – 8:30 bohoslužby v kostele (Jan Keřkovský),
následuje program až do odpoledne, společný oběd, hry, divadlo...

Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 5. února 2017
Uzávěrka je 31. ledna 2017
©Zprávy a ohlasy
Měsíčník novoměstského sboru ČCE
Pro vnitřní potřebu vydává:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Křenkova 151
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 616 244, e-mail: zsorm@post.cz.
IČ 43378854
K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz
4

