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Zprávy ze staršovstva 7.1.2015 

 

 Staršovstvo projednávalo dotazník ohledně „rozvojových a 

diakonických projektů“, na které má být určeno 15-25% restitučních 

náhrad, které církev od státu dostane. Shromážděné odpovědi dají 

dohromady Petr Hladík a Zdeněk Šorm. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o žádosti ses.Trojanové o 

ukončení nájmu ve sborovém domě k 28.2. a prosbě o možnost 

uskladnění některých věcí do konce dubna. Staršovstvo žádosti 

vyhovělo. Podrobnosti se ses. Trojanovou dojedná P.Hladík. 

 Staršovstvo schválilo návrh rozpočtu sboru na rok 2015. 

Výdaje i příjmy by měly činit 959.000,-Kč. 

 Petr Hladík dojedná s M.Slámovou a Z.Šormem znění 

povolávacích listin pro opakovanou volbu do 20.1. a staršovstvo se 

k nim vyjádří na schůzce 21.1. v 17.45 před setkáním ke sborovému 

domu. M.Slámová by po skončení MD chtěla nastoupit ve sboru na 

plný úvazek. 

 T.Blažek předložil staršovstvu finanční bilanci sborového 

domu za roky 1995-2014. Výdaje činily 681.428,-Kč a příjmy 

1.167.736,-Kč. Výsledek hospodaření je tedy 486.308,-Kč. 

 V.Peňáz seznámil staršovstvo s návrhem P.Pleskačové a 

pí.Jagošové z Památkové péče na zábradlí u schodiště novoměstského 

kostela. Staršovstvo nepovažuje navržené řešení za dostatečně funkční 

z hlediska bezpečnosti a požaduje jeho prodloužení až na čelní pilastr. 

Požadavek projedná s pí. Jagošovou  V.Peňáz. 

 P.Hladík předložil staršovstvu materiál kulturní komise 

ohledně systematické podpory neziskových organizací. Staršovstvo 

s ním vyslovilo souhlas. Kromě toho, co již děláme, vybrala komise 

velkou organizaci (Lékaři bez hranic), jedno středisko Diakonie 

(Rolnička ze Soběslavi) a jednu místní neziskovou organizaci (návrhy 
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na ní dají členové sboru do konce února), které bude sbor systematicky 

nejen finančně podporovat. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o úspěšné žádosti na ÚP 

ohledně zřízení místa veřejně prospěšných prací pro kostelnici 

E.Oravcovou do 30.9.2015. 

 Staršovstvo hodnotilo kladně shromáždění a další akce 

během vánočních svátků – především obě vánoční hry, meditační 

bohoslužby na Komenského Labyrint světa a ráj srdce a průvodní 

slovo ke koncertům. 

 Staršovstvo souhlasilo s proplacením jízdného na 

rekvalifikační kurz pro M.Dvořákovou. 

 Staršovstvo jednalo o bohoslužbách v DPS v Novém Městě, 

kde z důvodu horšícího se zdravotního stavu účastníků klesá jejich 

počet. 

 T.Blažek předložil staršovstvu materiál grantové komise, 

která žádá, aby staršovstvo určilo priority pro zpracování grantů. 

Staršovstvo jej projedná na příští schůzi. 

 Staršovstvo souhlasilo s uvolněním kazatelů na farářský 

kurz v Praze 26.-30.1. a s příspěvkem na cestovné. 

 D.Šimek a B.Daněk technicky dořeší možnost umístění 

nahrávek bohoslužeb v MP3 na webové stránky sboru. 

 E.Kabíčková navrhla, aby se při delším vysluhování Večeře 

Páně po celou dobu nezpívalo, ale část vysluhování byla doprovázena 

pouze hudbou. Kazatelé sboru návrh ještě promyslí. 
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ANKETA: Co je pro mne na vysluhování 

Večeře Páně důležité? – 2.část 

 

Pokračujeme v anketě k vysluhování Večeře Páně. Rozhovor o ní 

inspirovalo 600.výročí obnovení vysluhování pod obojí. Doufáme, že 

může přispět k hlubšímu přemýšlení o smyslu Večeře Páně i 

k vzájemnému porozumění. Pokud navzájem víme, co a proč je pro 

koho důležité, můžeme to ctít a pohledy druhých mohou i nám otevřít 

nový pohled. To je praktický význam“všeobecného kněžství“, ke 

kterému se v naší evangelické tradici hlásíme. Budeme rádi, když do 

ankety také přispějete. Svoje odpovědi můžete poslat na mailovou 

adresu zsorm@post.cz nebo napsat a hodit do schránky na faře 

v Novém Městě. 
 

Večeře Páně je svátost. Je to možnost nového začátku. Hostitelem 

je samotný vzkříšený Kristus.  Přijímáním chleba (těla Kristova) a vína 

(krve Kristovy) mám i já naději na odpuštění svých hříchů. Jak se to 

děje, nevím; a je to velké tajemství víry. 

 Českobratrská církev je velmi liberální a umožňuje 

každému sboru vlastní pojetí formy Večeře Páně. Já nejsem liberál, 

nicméně respektuji způsob vysluhování, který se ustanovil v našem 

sboru a který schválilo minulé staršovstvo. Z tohoto způsobu jsem 

však dosti rozpačitý a zejména nesouhlasím s faktem, že někteří rodiče 

neuvážlivě svým dětem podávají pouze chléb a tedy praktikují 

vysluhování pod jednou způsobou. 

 Duší a srdcem jsem luteránem. V luterské tradici se místo 

chleba vysluhuje hostie, a to (stejně jako kalich) z rukou k tomu 

ustanoveného kněze. Přijímající před oltářem se znamením kříže má 

možnost při této svátosti pokleknout.  Tradičně se poprvé k Večeři 

Páně přistupuje při konfirmaci. Toto pojetí je mně nejbližší. 
 

Jakub Jirků 
 

Pro mě je důležité na Večeři Páně asi to, že si při ní uvědomím 

svoji hříšnost, ale zároveň tu velkou nezaslouženou milost, kterou mi 

Bůh nabízí, pokud jsem ochotný se ke své hříšnosti přiznat. Také si při 

ní uvědomuji, že jako je Večeře Páně nachystána pro mě, aniž bych se 

mailto:zsorm@post.cz
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o to musel nějak přičinit, tak je to i s tou milostí, kterou jsem přijal a 

stále přijímám.  

Bůh ji pro mě má nachystanou a je jen na mně, zda ji příjmu.  

V neposlední řadě je to přítomnost jiných lidí, tak si mohu 

uvědomovat, že nejsem sám. 
 

Tomáš Daněk 
 

Je to síla společenství kolem stolu, osobní vyznaní před VP, 

odpuštění,  prosba o pomoc v těžkostech. 

 Děti kolem stolu u Večeře Páně mně nevadí. S počtem 9ti 

vysluhování ročně souhlasím.  
 

L. Navrátilová 
 

Večeři Páně beru jako příležitost požádat o odpuštění i jako 

výzvu k odpuštění, líbí se mi podání ruky a přání pokoje, u stolu Páně 

se těším z pocitu sounáležitosti  se členy sboru (a přeneseně i členy 

církve).  
 

Jaroslav Strnad 
 

Při Večeři Páně je pro mě důležité společné vyznání víry, osobní 

vyznání vin s touhou odpustit, pozdravení pokoje, pozvání ke stolu pro 

všechny, kdo o to stojí a vysluhování v kruhu a pití ze společného 

kalicha. 
 

Markéta Slámová 
 

Asi nejdůležitější je pro mne to, že je to Večeře Páně – On k ní 

zve, On se dává, On při ní potvrzuje svou věrnost a lásku, která platí a 

trvá nad každé moje pochopení. To znamená, že při ní nejsou 

rozhodující ani moje sympatie – svoje „spolustolovníky“ si nevybírám 

a učím se jim přát stejnou milost, jaká se mně nabízí – ani moje kvality 

a pocity – učím se je brát s rezervou a myslet spíš na druhé, které se 

mnou Ježíš svým pozváním spojuje. Silně si při ní uvědomuji, že láska 

není nic laciného, vždyť má cenu krve. Dochází mi, kolik druhé často 

stojí to, že mne mají rádi, jsem vděčný a pokouším se proto také 

přijímat nesnáze, které milování druhých přináší. 

Zdeněk Šorm 
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Co je před námi 

10.2.úterý 19.30 – N.Město: Kruh – UPLEŤ NEBO UHÁČKUJ ČTVEREC 

11.2. středa 18.00 – N.Město: staršovstvo 

13.2. pátek 19.30 – N.Město: schůzka učitelů NŠ 

15.2. neděle 15.00 – N.Město: rodinné odpoledne – Adopce na dálku 

17.2. úterý 18.00 – N.Město: střední generace: Osvětim (beseda 

s Erikou Bezdíčkovou) 

22.2. neděle První postní neděle – vysluhování Večeře Páně 

8.3. neděle Odpoledne – presbyterní konference – Velké Meziříčí 

15.3. neděle 15.00 – N.Město: rodinné odpoledne 

22.3. neděle Výroční sborové shromáždění – seznamy s hlasovným 

právem budou  v NM v kostele a v Bystřici ve 

sborovém domě k nahlédnutí od 1.3.2015 

22.3. neděle 17.00 – N.Město: Komediantská mysteria, Dario Fo/ 

Láry Hauser 

 

 

Krátké zprávy a oznámení 

   

Vy, kdo jste si zažádali o „potvrzení o daru církvi“ pro 

daňové účely, si je můžete od 15. února vyzvednout ve věži kostela 

v Novém Městě na Moravě a v Bystřici na stolku. Pokud ještě bude 

někdo potvrzení potřebovat, obraťte se na sestru Martinu Dvořákovou 

ve farní kanceláři.  
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Pozvánky ze seniorátu 

 

BRATR KÁLEF: 

 Valná hromada v neděli 29. března v 15.00 v Jihlavě – náš 

sbor je členem, na VH vyšle své zástupce. 

 „Teče nám do bot“ – věnujte, prosím, pozornost prosbě 

Kálefa o finanční pomoc na opravu táborového vybavení. 

 Termíny letních táborů 

 14.-24. 7. starší děti (od 10 do 16 let) 

        přihlášky: josefzenaty@seznam.cz 

 24.7.-2.8. mladší děti (po 1. třídě až 13 let) 

        přihlášky: jan.kerkovsky@tiscali.cz 

 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 

 

 neděle 8. února,  Žďár nad Sázavou 

18.00 bohoslužba v Batyskafu, promluví Petr Gallus,      

zahraje písničkářka a kytaristka Žofie Kabelková  

 čtvrtek 19. února, Jihlava 

            18.00 Večer s hostem – Jiřina Šiklová: Hodnoty stáří 

 neděle 1. března, Třebíč 

rodinná neděle: bohoslužby s dětmi, společný oběd, 

program na celý den. Host: Jana Hofmanová 

 

 

Sborový dům 

 

Sestry a bratři, na březnovém výročním sborovém shromáždění 

budeme rozhodovat o sborovém domě. Sborový dům nám může i dále 

sloužit jako zdroj příjmů či možná rezerva pro nenadálé situace. Může 

být také místem, ve kterém budeme nabízet službu potřebnou nejenom 

pro členy sboru, ale i pro obyvatele Nového Města a okolí. Tím o sobě 

můžeme dát vědět v oblasti, které je nám křesťanům blízká - služba 

bližnímu. V projektovém záměru na rekonstrukci jsme uvedli některé 

modelové příklady komerčního využití. Vycházeli jsme z doporučení 

realitních makléřů, bankovních poradců a nezávislých posuzovatelů 
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projektových záměrů, kteří se shodují na tom, že kombinace 

komerčního využití např. s nájemním bydlením se jeví jako vhodná 

cesta pro další provoz domu. V našem projektovém záměru jsme 

popsali jenom některé způsoby. Na lednovém veřejném setkání 

k tématu sborového domu jsem se snažil vysvětlit, že pod 

„komerčním“ využitím si dovedu představit  i to, že zde bude svoji 

činnost provozovat nějaká charitativní či nezisková organizace, 

případně takovou činnost bude provozovat samotný sbor (i nezisková 

organizace by měla vytvářet zisk a měla by být schopná pokrýt 

například i náklady na pronájem). Konkrétně se může jednat o 

pečovatelskou službu pro seniory, odlehčovací služby, denní stacionář 

apod., například ve spolupráci s některým střediskem Diakonie ČCE. 

Tímto směrem jsem se začal ubírat i s ohledem na financování 

rekonstrukce sborového domu, které nebude úplně jednoduché, ale 

nemusí být tou hlavní překážkou. Takovouto akci je nutné financovat 

s pomocí různých dotací a grantů či mimořádných sbírek a podpůrných 

akcí. Čili uvažujeme o vícezdrojovém financování i s využitím peněz 

z Personálního fondu ČCE, které se rozhodl uvolnit synod naší církve 

v květnu 2014 právě na financování oprav nemovitostí ve vlastnictví 

sborů za podmínek, které jsou výhodnější oproti klasickým bankovním 

úvěrům. 

Náš sbor není v krizi, ani finanční ani vztahové. Jsme sborem 

velmi činným a živým a věřím, že pokud dokážeme napnout síly 

stejným směrem, budeme schopní se pustit i do služby, která bude mít 

přesah mimo náš sbor. A možná i probudí ty členy našeho sboru, kteří 

doposud k nějaké větší aktivitě nemají odvahu nebo důvod. 

Na lednovém setkání jsem uvedl, že každé naše rozhodnutí na 

výročním sborovém shromáždění bude dobré, a věřím, že nás spíše 

spojí než aby nás rozdělovalo. 

K tématu rekonstrukce sborového domu vám rád zodpovím další 

dotazy. 

Petr Hladík   

 

Fair trade v našem sboru 

 

O „fair trade“ slyší členové  našeho sboru zejména ve spojitosti 
s adventním jarmarkem, kdy se prodávají fair trade výrobky. 
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V minulém roce byla také možnost zakoupit si je během Noci kostelů.  

Při setkáních nad kávou či čajem po nedělních bohoslužbách se 

podává fair trade káva. Náš sbor je „fair tradový“. Co ale ten tolikrát 

zmiňovaný fair trade je?  

Fair trade je někdy česky nazýván jako spravedlivý nebo férový 

obchod. Je to organizované sociální hnutí a způsob obchodu, které se 

snaží podpořit producenty v zemích třetího světa. Jinými slovy usiluje 

o to, aby se lidé v Africe, Latinské Americe a Asii mohli uživit svojí 

prací za důstojných podmínek.  

Fair trade nabízí velikou škálu potravin a rukodělného zboží. 

Mezi nejoblíbenější zboží patří banány, kakao, káva, bavlna, cukr a 

čaj. Je možné si koupit čokoládu, cukrovinky, třtinový cukr, rýži a 

řemeslné výrobky  - keramiku, sklo, textil hudební nástroje, 

hračky….Cena u těchto výrobků bývá někdy vyšší, dnes je však už 

často srovnatelná s konvenčními cenami. Nakupující ale hlavně ví, že 

si kupuje kvalitní věc a zároveň podporuje spravedlivé a ekologicky 

šetrnější výrobní podmínky.  

Myšlenka fair trade zapustila své kořeny již ve 40.letch 20. století 

u protestantských hnutí v USA. V evropských zemích byl fair trade 

také podporován nejdříve církevními organizacemi. Proto i v České 

republice vznikla iniciativa Fairtradové církve. V současnosti se do ní 

zapojilo 6 sborů ČCE (Hradiště, Jablonec nad Nisou, Proseč, Volyně, 

Zlín, Nové Město na Moravě) a Dům svatého Antonína v Moravských 

Budějovicích. 

V letošním roce bychom Vás rádi více informovali o fair trade 

prostřednictvím Zpráv a ohlasů, různými dalšími akcemi a samozřejmě 

bude stále možnost si tyto výrobky při vybraných akcích zakoupit 
 

Daniela Šimková, Kateřina Marečková  

 

 

Zpráva z kulturní komise 

 

Kulturní komise v našem sboru si klade za cíl nabídnout členům 

sboru i veřejnosti v průběhu roku zajímavý kulturní program, některé 

akce a koncerty pořádané sborem iniciovat, jiné koordinovat, 

monitorovat kulturní akce jiných pořadatelů, které se konají v našem 

kostele. 
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Kulturní komise se schází zpravidla 1x za 2 měsíce, pokud je to 

však třeba, interval schůzek se případně krátí. 

Kulturní komisi v roce 2014 tvořili Alena Buchtová, Jana Černá, 

Ivo Fiala, Petr Hladík, Kateřina Marečková, Daniel Šimek a Ruth 

Šormová. První dvě jmenované již svou práci v komisi ukončily, 

děkujeme jim za spolupráci. 

Pod hlavičkou novoměstského evangelického sboru v roce 2014 

proběhly tyto akce: beseda s paní Jiřinou Šiklovou, varhanní koncert 

Tomáše Ulricha „Ladíme postně“ (výtěžek podpořil rekonstrukci 

varhan v Daňkovicích), Noc kostelů, Zahradní slavnost (výtěžek byl 

použit na financování obnovy dětského hřiště), loutkové divadlo “Z 

půdy“ - prezentace sboru při Nova Civitas, koncert pěveckého sboru 

Masarykovy univerzity, koncert pěveckého sboru Svatopluk, koncert 

Nadi Urbánkové ve spolupráci s rozhlasem Region, dětská vánoční hra 

a vánoční koncert manželů Morawetzových. 

Začátkem letošního roku se konal v novoměstském kostele 

koncert mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus a Žesťového 

kvintetu ze Žďáru nad Sázavou.  

Z nejbližších akcí v roce 2015 bychom rádi upozornili a pozvali 

v neděli 22.března od 17 hodin na představení Láryho Hausera z 

Divadla Husa na provázku – jedná se o tři scénická čtení na biblické 

motivy s názvem Komediantská mysteria. Pozvánky na další akce 

bude možno nalézt na webových stránkách sboru, v Novoměstsku či 

slyšet při sborových ohláškách. Těšíme se na společná setkání při 

kulturních akcích… 
 

Kateřina Marečková 

 

 

Koncepce podpory obecně prospěšných 

aktivit ve sboru 

 

Staršovstvo vyzvalo „kulturní komisi“, aby připravila návrh 

koncepce, jak by měl sbor v budoucnu podporovat obecně prospěšné 

aktivity a projekty. 
  

Důvody podpory 
 

- Křesťanská víra ze své podstaty vede k solidaritě 
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s potřebnými, sbor nemá žít sám pro sebe 

- Mnohé formy podpory jsou už v našem sboru 

zavedené a staly se tradicí, jiné teprve objevujeme, do budoucna 

chceme dát těmto aktivitám jasnější „rámec“. 

- Chceme potřebné projekty podporovat rozmanitou 

formou – finančními dary a příspěvky, šířením informací, 

poskytnutím prostor, výměnou zkušeností, setkáváním, 

benefičními aktivitami apod.  

- Vznik koncepce neznamená uzavřenost vůči novým 

nápadům, podnětům i aktivitám jednotlivců, sbor je vděčný za 

osobní nasazení a zájem každého.  
 

Co jako sbor chceme 
 

a) pomáhat tam, kde žijeme a působíme – protože nám je život i 

problémy místní komunity známý a blízký a působení „doma“ je pro 

nás přirozené 

b) podporovat aktivity Diakonie ČCE – protože koná potřebnou 

službu a máme k ní jako evangelíci specifický vztah i odpovědnost 

c) projevovat konkrétní pomocí solidaritu s potřebnými lidmi na 

různých místech světa – protože jsme si vědomi toho, že se jako 

Evropané máme dobře a můžeme a máme se o své materiální bohatství 

dělit s těmi, kdo toto štěstí nemají. 
 

Navržená a staršovstvem schválená koncepce podpory: 
 

1) Celocírkevní účelové sbírky (různé prospěšné a humanitární 

účely) 

2) Fair-trade sbor (podpora fair-trade, o.p.s. Jeden svět…)  

3) Adopce na dálku (podpora chlapce v Bangladéši 

prostřednictvím humanitární organizace ADRA) 

4) Adventní dobročinný jarmark (podpora Adopce na dálku, 

práce s dětmi ve sboru + zúčastněných neziskovek a projektů) 

5) Zahradní slavnost (podpora místní komunity – sborové 

aktivity pro veřejnost, místní neziskové organizace či projekty) 

6) Lékaři bez hranic – systematická podpora 

7) Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi - systematická 

podpora včetně akce ČCErolniČCE 

8) Místní nezisková organizace – systematická podpora 

9) Jiná podpora v případě aktuální a naléhavé potřeby 



11 

 

 

Prosíme vás o spolupráci při výběru místní neziskové 

organizace, se kterou posléze navážeme spolupráci: 
(neziskové organizace jsou organizace, které nejsou založeny za 

účelem tvorby zisku, ale které existují, aby naplňovaly nějaký obecně 

prospěšný záměr, např. v oblasti sociální, zdravotní, ekologické, 

kulturní…) 
 

Formy podpory místní neziskovky: 

a) Zahradní slavnost – prezentace organizace +  výtěžek (nebo 

jeho část) 

b) účelová sbírka pro tuto organizaci po dobu 1 měsíce v roce 

(červen?) 

c) nabídka možnosti prezentovat  organizaci ve Zprávách a 

ohlasech (článek, zpráva, vložení letáku, pozvánky na akce) 

d) umístění aktivního loga formou odkazu na web sboru 

e) jiná propagace akcí organizace -  např. ve sborové vývěsce, na 

sborovém webu apod. 

f) propagace a prodej výrobků při adventním jarmarku 

g) jiné formy – např. dobrovolnická pomoc členů sboru, prostory 

kostela či presbyterny pro akci organizace… 
 

Jak budeme postupovat: 
 

- jako členové sboru máte nyní možnost navrhnout, které 

místní neziskové organizace oslovit s nabídkou podpory – 

návrhy je možno podávat do 28.2. 2015 do krabice ve věži 

kostela či do schránky na faře 

- Navržené organizace oslovíme s nabídkou podpory a jejích forem 

+ s dotazem, zda mají o ni zájem, shromáždíme jejich odezvu a 

organizace, které budou mít o nabídku v celém jejím rozsahu 

zájem a budou otevřené vlastnímu aktivnímu zapojení dle bodů 

a), c) a f), budou vybrány k podpoře. Bude-li vybraných 

organizací více, vybere sbor pro každý kalendářní rok jednu z 

nich, přinejmenším pro body a) a b) (do 31.5.2015 pro rok 2015 a 

následně vždy do 30.11. pro nadcházející kalendářní rok) 
 

Těšíme se na vaše návrhy, pro podrobnější informace o systému 

podpory je možno obrátit se na členy kulturní komise. 
 

Kateřina Marečková 
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Kruh – UPLEŤ NEBO UHÁČKUJ ČTVEREC 

 

Únorový  Kruh  je naplánován na úterý 10.2.2015 – 19,30. 

Rády bychom se zapojily do projektu Upleť nebo uháčkuj 

čtverec, proto by bylo dobré přijít s klubíčkem vlny a jehlicemi či 

háčkem. Nicméně pokud někdo umění jehlic a háčků zvládá, ale 

pomůcky si uložil neznámo kam, budou jehlice, háčky i vlna 

k dispozici. 

 

Charitativní projekt Knit A Square pomáhá sirotkům, opuštěným 

dětem  a dětem s AIDS v Jižní Africe. Odhaduje se, že takových dětí 

 je v Africe kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4 milionů. 

Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere zhruba půlhodinu a může 

pomoci zachránit dětský život. 

Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém světě, jsou v Jižní 

Africe sešity do dek pro děti, o které se nemá kdo starat. Na jednu 

deku je potřeba 35 čtverců. 

Uplést nebo uháčkovat čtverec je věc velice snadná. Je to ideální 

projekt  pro dospělé i dětské začátečníky, pro všechny milovníky 

ručních prací, kteří si ale netroufají nebo nemají čas na velké výrobky, 

děti ve školách i pro tvořivé babičky doma, v klubech či domovech 

 důchodců nebo pro klienty v denních stacionářích.  

Cílem je vytvořit – uplést nebo uháčkovat čtverec libovolného 

vzoru a barvy o rozměrech 20×20 cm. Lze použit přízi syntetickou 

nebo kombinaci vlny s umělou příměsí. Hlavně, aby pak pokrývka ze 

čtverců byla hřejivá, příjemná a nekousavá. Čtverce  jsou 

dobrovolníky sešívány až na místě. Dobrovolníci kombinují v každé 

dece čtverce poslané z různých konců světa,  různé barvy, vzory a 

styly. Pokud by byly zaslány  již sešité celé deky, musela by 

organizace Knit a Square  platit  za každý kus dovozní clo. 

Všechny srdečně zveme  Markéta Šimková 

 

 

 

http://www.knit-a-square.com/
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KRABICE OD BOT - povánoční díky 

Na 270 "krabic od bot" s vánočními dárky pro děti ze sociálně 

vyloučených lokalit se podařilo během Adventu shromáždit díky 

dárcům, mezi které patří mnozí z vás. Část dárků putovala do 

Jihlavy a odtud do dalších míst na Vysočině. Ráda předávám 

poděkování, které se k nám v lednu dostalo.  

 Ruth Šormová 

 

Dobrý den,  

ráda bych Vám poděkovala za celý náš pracovní tým, ale 

hlavně za děti z vyloučených lokalit, že jste nás oslovili a zapojili do 

Vaší akce „krabice od bot“. Děti  byly nadšené  a abyste i vy mohli 

vidět jejich rozzářené oči, posíláme Vám několik fotografií z předání 

balíčků. Také vám posílám odkazy na článek, který vyšel 17. 1. 

2015 ve Vysočině – News.cz.  

http://www.vysocina-news.cz/clanek/deti-z-vyloucenych-

lokalit-dostaly-dary/  

Tento článek je k přečtení také na stránkách Oblastní charity 

Jihlava:  

http://jihlava.charita.cz/informace/clanky/ohlednuti-za-vanoci-

deti-z-vyloucenych-lokalit-byly-obdarovany-krabici-od-bot/  

Kladné ohlasy na tuto akci máme i na našem facebooku TP 

Sovy.  

Jsme moc rádi, že jsme mohli díky vám potěšit tolik dětských 

srdcí.  
 

S pozdravem Marie Sedláková terénní sociální pracovnice 

OCH Jihlava.  

http://www.vysocina-news.cz/clanek/deti-z-vyloucenych-lokalit-dostaly-dary/
http://www.vysocina-news.cz/clanek/deti-z-vyloucenych-lokalit-dostaly-dary/
http://jihlava.charita.cz/informace/clanky/ohlednuti-za-vanoci-deti-z-vyloucenych-lokalit-byly-obdarovany-krabici-od-bot/
http://jihlava.charita.cz/informace/clanky/ohlednuti-za-vanoci-deti-z-vyloucenych-lokalit-byly-obdarovany-krabici-od-bot/
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Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8. března 2015. Uzávěrka je 

 28. února 2015.  

 

 

 

©Zprávy a ohlasy 

Měsíčník novoměstského sboru ČCE 

Pro vnitřní potřebu vydává:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
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592 31 Nové Město na Moravě  

tel. 566 616 244,    e-mail: zsorm@post.cz.      IČ 43378854 
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