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Co je před námi: 
 

 
 

Sbírka pro Rolničku 
 

Po celý měsíc září bude do stolku ve věži v Novém Městě a 

v Bystřici do pokladničky probíhat sbírka na podporu střediska 

10.9. NM 16.30 – komentovaná prohlídka evangelického 

kostela 

Sraz: Komenského náměstí u sochy J.A.Komenského 

10.9. NM 18.00 – přednáška J.Beneše: „Jošijáš“ 

11.9. NM 9.00 – sborové volební shromáždění (volba 

I.Tenglerové) 

14.9. NM 17.00 – pracovní setkání k projektu „Pomněnka“ 

16.9. NM 18.30 – koncert: Tomáš Najbrt 

16.-18.9. NM – Seniorátní dny mládeže „Od Ezetka ke Svítáku“ 

18.9. NM – 9.30 Seniorátní setkání všech generací – 

„Domluvíme se?“ 

20.9. NM – 9.30 Kavárnička pro seniory – o konfirmaci – 

fotografie a vzpomínky 

25.9. NM – po bohoslužbách (cca 10.30) – schůzka 

budoucích konfirmandů 

2.10. V.Meziříčí - odpoledne – instalace M.Slámové 

4.10. NM 18.00 – schůze staršovstva 

7.-9.10. Třebíč – Sjezd (nejen) evangelické mládeže: „Dál tou 

vodou“ 

14.-

16.10. 

Konfirmační víkend 
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Diakonie ČCE Rolnička ze Soběslavi. Je to jedna ze tří organizací, 

které náš sbor soustavně podporuje. Pamatujte prosím na ni.  

 

 

Z mimořádného staršovstva 13. 7. 2016 
 

Jediným bodem jednání staršovstva bylo rozhodnutí o obsazení 

místa druhého faráře novoměstského sboru. Oba představení 

kandidáti (A.Matějovská a M.Sabo) přijali povolání v jiných 

sborech. Staršovstvo tedy jednalo o kandidatuře I.Tenglerové, které 

21. 9. 2016 končí zástup za mateřskou dovolenou M.Slámové. 

Staršovstvo souhlasilo se zněním povolávací listiny a dalších dohod 

a rozhodlo se kandidovat I.Tenglerovou na místo druhého faráře 

sboru na dobu od 22. 9. 2016 do 30. 9. 2017. Zároveň vyhlásilo 

termín pro volební shromáždění na neděli 11. 9. 2016. 

 

 

Seniorátní dny mládeže: „Od Ézetka ke 
Svítáku“ – Nové Město 16. - 18. 9. 
 

Před Seniorátním setkáním všech generací 18. září se o víkendu 

v našem sboru sejde seniorátní mládež. Tématem setkání budou 

evangelické písničky a hostem bývalý celocírkevní kantor Tomáš 

Najbrt, který bude v kostele také v pátek od 18.30 koncertovat nejen 

pro mládež. Zváni jsou všichni. 

 

 

 

Nový ročník konfirmačního cvičení 
 

Od tohoto podzimu začne nový dvouletý běh konfirmačního 

cvičení. Je určen pro děti narozené v roce 2003 a starší. Jak jsme 

oznamovali již v červnu, sejdou se zájemci v neděli 25. září po 

bohoslužbách, abychom se domluvili, který den a která hodina by 

pro schůzky nejlépe vyhovovaly. Schůzky začnou od října. Součástí 

konfirmačního cvičení budou též společné víkendy s konfirmandy 
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z ostatních sborů v seniorátu. První společný víkend se uskuteční 

14.-16.10. Pamatujte na to, prosím, při svých plánech. 

 

 

Vyučování náboženství 
 

Milí rodiče, 

děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na školách v 

NovémMěstě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku 

svému třídnímu učiteli a do pátku 9. 9. mu ji vyplněnou a 

podepsanou rodiči přinesou. Přihlášky si můžete vzít i v kostele ve 

věži. Prosím odevzdejte svoje přihlášky včas, abychom mohli 

náboženství zorganizovat. V loňském školním roce se děti v Novém 

Městě scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 14.00, 

starší od 15.00 hodin. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 

12.45 ve škole. Rádi bychom tyto časy zachovali. Pamatujte na to, 

prosím, při domlouvání dalších aktivit dětí! 

 

 

Čtecí domeček a dětské hřiště rostou 
 

Tak Komenského už máme nejen před kostelem, ale i za ním. 

A ten za ním není jen pro pohled, ale bude v sobě skrývat i 

moudrost, 

zábavu a 

spočinutí pro 

každého. 

Záleží i na 

vás. Jde o 

„čtecí 

domeček“. 

Uvnitř 

„Komenského“ budou knížky, které si bude moct každý půjčit, aby 

si na lavičkách okolo něco přečetl. Zásobu knížek můžete 
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samozřejmě doplnit i vy. Během léta se našlo dost ochotných lidí, 

kteří s jeho budováním pomohli. Všem, kteří přispěli prací, radou, 

dobrým 

nápadem i 

zajištěním 

techniky 

patří dík. 

Práce 

neprobíhaly 

jen na 

zahradě. 

Dřevo na 

lavičky jsme 

hoblovali a protahovali v dílně u Milana Slonka. Dílo je hotové a je 

ho již třeba 

pouze natřít. Jistě 

přitom uvítáme 

vaši pomoc. 

Přihlaste se br. 

faráři Šormovi. 

 A 

místo draka, 

který odešel do 

věčných lovišť, 

připlouvá na 

zahradu hlavně díky Honzovi Oravcovi a Danu Šimkovi „loď“, 

v jejímž ráhnoví 

se jistě rádi 

usídlí malí 

námořníci. 

Dřevo věnoval 

Dan Šimek a 

s Honzovými 

zkušenostmi 

s roženeckou 

výdřevou se loď 

úspěšně zvedá 
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do výšky na pevných základech. Radost přitom udělal každý, kdo se 

do díla v létě zapojil. Příležitost ještě je, tak neváhejte a přihlaste se 

Honzovi Oravcovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na Josefa Kejře 
 

Zemřel Th. Mgr. Josef Kejř. Když přišla do Nového Města 

s prvními červencovými dny tato smutná zpráva, oslovila především 

střední a starší generaci našeho sboru. Vždyť Jožka byl náš kamarád 

a mnohým i spolužák. Odešel s ním tedy kus našeho bezstarostného 

dětství a mládí. 
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Josef Kejř se narodil v r. 1936. V té době byl jeho otec Dr. 

Václav Kejř – pozdější synodní senior ČCE, farářem v Daňkovicích. 

Když byl v r. 1938 Dr. Kejř zvolen druhým farářem našeho sboru, 

odstěhovali se Kejřovi do Nového Města. Bydleli nejprve v ulici 

Soškově v jedné z tzv. „Vodníkových vil“. Později se přestěhovali 

na Masarykovu ulici do domu, který patřil manželům Kulhánkovým. 

Naposled se nastěhovali do nově postavené evangelické fary 

v dnešní Křenkově ulici.  

Kejřovy děti  - starší Josef a mladší Evelyn, narozená v r. 1942, 

chodily do obecné školy v Novém Městě. Na obecné škole se potkal 

Jožka s řadou dobrých kamarádů a vytvořilo se velké klukovské 

přátelství, které přetrvalo dodnes. 

Střední školu ukončil Jožka se svými spolužáky v r. 1954. Po 

vysokoškolských studiích na teologické fakultě v Praze byl prvním 

Jožkovým působištěm Kolín, a to v letech 1964 - 1973, a od r. 1973 

do r. 1989 Mělník.  Po dobu dalších deseti let od r. 1989 do r. 1999 

byl Jožka farářem v Karlových Varech. Odtud odešel potom do 

Mladé Boleslavi a v r. 2001 do Mšena u Mělníka. Mělník byl jeho 

působištěm v letech 2004-2005, odtud se vrátil opět do Mšena, kde 

pracoval do r. 2009. Do důchodu odešel z Kovance v r. 2014.  
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Přestože prožil svůj aktivní život v Čechách, Vysočina – kraj 

jeho mládí - zůstala jeho srdeční záležitostí. O krásách rodného kraje 

rád vyprávěl svým kolegům a nevynechal žádnou příležitost, kdy 

mohl na Novoměstsko zavítat. 

Pravidelně se zúčastňoval abiturientských setkání, která 

spolužáci pořádají po pěti letech. Naposled přijel na sjezd v r. 2014, 

kdy oslavovali 60 let od maturity. 

Na příštím setkání bude už jedno místo u společného stolu 

prázdné. Ale v srdcích spolužáků i nás ostatních, kteří jsme Jožku 

znali a měli ho rádi, zůstane trvalá vzpomínka. 

                          Jana Černá 

 

 

 Oznámení čtenářům:  

 
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9. října 2016.  

Uzávěrka je 30. září 2016.  
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