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Ukrajina
Myslíme na Ukrajinu a její obyvatele. Mysleme na ni ve svých
modlitbách. Ale také pomocí. Tu nejlépe sbírkou, kterou konáme
v našem sboru (kostele i sborovém domě v Bystřici) a v průběhu března
odešleme do ústředí církve. Synodní rada již rozhodla a odeslala z Fondu
sociální a charitativní pomoci 500 tisíc Kč. Můžete také přispět ve
sborové kanceláři případně na sborové konto: 5500213339/0800 (s
poznámkou Ukrajina). Děkujeme.
Hospodine, Bože náš, slyšel jsi Mojžíše, když k tobě vztáhl ruku. I
dnes, Pane, vyslyš nás, když se k Tobě modlíme. Posiluj ukrajinský
zbožný lid svou mocí, žehnej jeho skutkům, zvyš jeho slávu vítězstvím.
Posiluj Ukrajinu svou všemohoucí pravicí. Sešli svého Ducha, aby posílil
obránce ukrajinského lidu, dej nám vše, o co žádáme pro spásu. Usmiř
nepřátelství a nastol mír. Vztáhni, Pane, svou neviditelnou pravici, která
se ve všem přimlouvá za své služebníky. Těm, kteří riskují život ve válce,
ukrajinskému zbožnému lidu a státu, odpusť jejich nepravosti a v den své
spravedlivé odplaty dej korunu nesmrtelnosti.
Neboť Tvé je Království a moc a sláva, od Tebe všichni přijímáme
pomoc, v Tebe vkládáme svou důvěru a posíláme Ti slávu, Otče, Synu i
Duchu Svatý, nyní i vždycky i na věky věků.
Modlitbu připravila: Maria Synko, studentka teologie, Praha

Z březnové schůze staršovstva:
- projití výkazu hospodaření za rok 2021 a příprava rozpočtu na rok 2022
a jejich postoupení na sborové shromáždění.
- kandidátní listina pro volbu staršovstva (2022-2028): Nové Město na
Moravě (12 řádných členů + 3 náhradníci) Blahoslav Daněk, Josef
Dvořák, Ivo Fiala, Petr Hladík, Jakub Jirků, Lena Lišková, Miloš Mach,
Eva Novotná, Václav Peňáz, Ondřej Rusňák, Jaroslav Strnad, Markéta
Šimková, Vojtěch Zikmund; Bystřice (2+2) - Hana Bučková, Jindřich
Kintr, Marta Štursová, Jana Mičková; Blažkov (1+1) - Libor Král, Lukáš
Tomášek. Byly jmenovány volební komise a navrženi další funkcionáři
sborového shromáždění. Možnost korespondenční volby.
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- pomoc Ukrajině - nabídnuta možnost ubytování v klubovně nad
presbyternou a zprostředkování další pomoci - především
prostřednictvím Diakonie naší církve.
- návrh pro sborové shromáždění na dar na stavbu střediska Diakonie
Pomněnka 1 milion Kč

Informace ze sboru
sbírky:
Momentálně probíhá sbírka do pokladničky na pomoc Ukrajině,
kterou vyhlásila Diakonie ČCE. Přispět můžete také na účet sboru
s poznámkou Ukrajina, nebo na faře.
V postním období až do Velikonoc budeme také do pokladničky ve
věži vybírat na pomoc uprchlíkům v Libanonu.
Sbor obdržel od města Nové Město na Moravě dotaci ve výši
22.000,- Kč na podporu naší činnosti.
Shromáždění, která nás čekají
2.3.
18.00 – staršovstvo
4.3.
19.30 – schůzka učitelů nedělní školy
8.3.
19.30 - KRUH
15.3.
9.30 KAVÁRNIČKA PRO SENIORY – Austrálie slovem i obrazem provede Zdeněk Smrček
20.3.
Výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva
22.3.
Střední generace – zrušena – jarní prázdniny
6.4.
18.00 – Staršovstvo
8.4.
19.30 – schůzka učitelů nedělní školy
10.4.
Instalace Daniel Ženatý + slib nově zvoleného staršovstva
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Zpráva faráře
Kdybych si měl rok 2021 pro sebe nějak nazvat, byl by to rok
(ne)zklamávaných očekávání. Poté, co se život sboru na jaře a v létě
rozběhl, došlo zase na pomalé podzimní přituhování a brždění. Byl jsem
rád, že jsme se alespoň k bohoslužbám mohli scházet po celý rok, aťsi
v omezeném počtu a s respirátory (což jsme respektovali a dodržovali).
Musím ještě v té souvislosti vyzdvihnout technickou stránku online
přenosu (občas jen záznamu) našich bohoslužeb. Občas se podívám na
přenosy z jiných sborů a farností – a rád konstatuji, že kvalita přenosu
z našeho kostela je nadprůměrná.
Do kolonky nezklamaných nadějí patří domov diakonie Pomněnka,
který minulý rok pokročil a v březnu letošního roku by se měl začít
stavět. Ač jsem byl jen u několika málo jednání, tuším, že za vyřešením
obtíží s navýšením ceny stavby je mnoho času a práce - a vyjadřuji díky
paní ředitelce domova Diakonie v Myslibořicích Michaele Grmelové,
řediteli celé Diakonie naší církve Janu Soběslavskému i našemu
kurátorovi Petru Hladíkovi. Za vstřícnost patří vděčnost také
představitelům našeho města i Kraje Vysočina.
A ještě další očekávání se (ne)plnila. V srpnu minulého roku jsem
předal sbor ve Sněžném nově zvolené farářce Martině Kadlecové. A od
září jsem už nebyl na duchovní, pastýřskou a jakou další farářskou práci
v novoměstském sboru sám - farářstvo doplnila na dva a půl měsíce (na
půl úvazku) manželka Debora a na konci roku jsme vstoupili v úspěšné
jednání s Danielem Ženatým. Jsem za tyto posily vděčný, vážím si
možnosti úkoly a práci s někým sdílet, i to, že můžu při bohoslužbách
v kostele čas od času poslouchat a přijímat; a myslím, že to je k dobrému
taky sboru, nabízíme větší šíři nabídky duchovní péče - v kostele i při
pastoraci, v nápadech, v kapacitách pro nové.
Další program života sboru se odehrával s přetržkami, jen pár věcí
si dovolím zmínit (o mnohém píší povolanější ve svých zprávách).
Biblické hodiny jsme nějakou dobu drželi online, výhodou bylo, že se
k nim připojovali i ti, kdo se třeba nedostanou. Potěšilo mě, když
divišovští přišli s nápadem, abychom se k biblické společně scházeli
v Bystřici, kam z Divišova dojíždějí. Schází se nás tak od podzimu
pokaždé kolem deseti přítomných. Konfirmandi dokončili svou přípravu
a při slavnosti konfirmace se přiznali ke svému křtu – bylo jich 14, v létě
jsme společně s částí z nich byli na puťáku. Na podzim se také párkrát
sešla mládež, nejen z řad nově konfirmovaných, i z toho mám radost. A
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v září se začala scházet nová konfirmační skupina, absolvovali jsme
jeden společný seniorátní víkend.
I některé další akce byly poznamenané pandemií, ale někdy to
pomohlo jejich osvěžení v tom, že se uskutečnily jinak – kupř. společná
Noc kostelů a galerií a muzeí, i spolu s římskokatolickou farností. Hra na
Zelený čtvrtek pro rodiny nejen z našeho sboru. Děkuji pěveckému sboru
Naenia, její sbormistryni a členkám za službu při bohoslužbách, i
koncertu při sborové neděli.
Než na závěr své zprávy připomenu jména těch, kteří byli v roce
2021 pokřtěni, vstoupili do manželství a zemřeli, bych rád poznamenal,
že naše očekávání opřená o naše síly nejsou vším, tuhle naději v církvi
máme – totiž, že smíme vždy očekávat dobré věci, které k nám přicházejí
od Pána Boha.
Pokřtěni v našem sboru v roce 2021 byli: Radim Klapač, Tobiáš
Smetana, Sebastien Karásek, Maxim Rostislav Beno, Violet Beno, Filip
Houdek, Ondřej Roch, Tereza Rochová, Anna Krbková, Pavel Doleček,
Lilian Kovalčíková
Konfirmací se ke svému křtu přiznali: Jana Čepková, Michala
Kocandová, Klára Novotná, Eliška Petrová, Anna Petrová, Matylda
Slonková, Amálie Slonková, Tereza Tatíčková, Josef Dvořák ml.,
Vojtěch Hájek, Adam Jirků, Adam Novotný, Marek Novotný a Ondřej
Tatíček.
Oddaní v novoměstském evangelickém kostele byli: Jiří Paleček a
Jana Ambrožová, Filip Mazel a Tereza Hajdajová, Lubomír Purchart a
Magdalena Gregorová, Vojtěch Kališ a Petra Marschallová, Adam
Chroust a Kristina Hassmannová, Michal Ondráček a Miroslava
Slámová, Petr Ondráček a Aneta Holemářová
Zemřelí tito členové a přátelé našeho sboru (a rozloučení s nimi se
konalo za přítomnosti některého z farářů): Zdeněk Vraspír, Hana
Janovská, Libuše Marková, Josef Markvart, Jaroslava Jamborová, Arnošt
Bednář, Gustav Bělohlávek, Olga Prášilová, Jan Ligmajer, Libuše
Šírová, Marta Skalníková.

Zpráva kurátora za rok 2021
Milé sestry, milí bratři, když píšu tuto zprávu o životě sboru s
obavami sleduji situaci na Ukrajině. Modlím se za mír na Ukrajině,
v Evropě, na Zemi. Války na světě probíhají téměř nepřetržitě, ale tento
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konflikt je tak blízko, že si to silněji uvědomuji jak křehká a
nesamozřejmá je svoboda. Prosím o milost a útěchu pro ty, kteří přichází
o své blízké, o své domovy, o svoji svobodu. Modlím se za moudrá
rozhodnutí státníků. Modlím se za všechny, kteří jsou vláčeni událostmi.
Posiluj je v jejich strachu a úzkosti.
Uplynulý rok byl pro někoho naplněný radostí a pokojem, jiný
musel procházet náročným obdobím. Všichni jsme však měli možnost
společně se scházet a modlit se, třeba i připojení on-line. Mohli jsme
jeden druhému přát, když se nám dařilo, nebo se podporovat, když jsme
klopýtali. A ve světle událostí na Ukrajině se stále častěji zamýšlím nad
tím, že v životě není důležité vyhrávat, ale mít vedle sebe někoho, kdo
vás podrží, když jste úplně poslední. A od toho je tu i naše církev. Naše
živé společenství. Z jeho života v loňském roce vybírám těchto několik
témat.
Faráři
Mám radost, že se našemu sboru daří pracovat s mladou generací.
Je radost sledovat houf dětí, který každou neděli odchází do nedělky.
S radostí jsme proto do našeho sboru povolali Deboru Rumlovou,
abychom využili jejího nadání pro práci s dětmi. Sestra farářka sice
krátce po povolání odešla na mateřskou dovolenou, aby o Vánocích
rozšířila naše řady o syna Šimeóna. Ale jak by se, tak mělo stát, tak se
znovu protnuly naše cesty s Danielem Ženatým. Ten se spolu se svojí
ženou Danielou usadil ve Věstínku nad Vírskou přehradou. Budeme se
těšit z jeho životní moudrosti a nadhledu. Chtěl bych také poděkovat
bratru faráři Ondřeji Rumlovi, za to, jak zvládl složité období svázané
různými omezeními. Chtěl bych ho také povzbudit k další práci, kterou
věřím naplní svým elánem a klidem.
Nový zpěvník
Nový zpěvník je nadějí pro obnovu zpěvu v našem sboru. Pojďme
hledat cesty, jak tento důležitý okamžik využít. Třeba tím, že podpoříme
pravidelné zkoušku zpěváků pod vedením našich kantorů Jany Kabrdové
a Marka Peňáze. Máme jedinečnou příležitost radovat se z modliteb,
které prostřednictvím písní posíláme k našemu Pánu i jeho Synu.
Pomněnka
Přes počáteční těžkosti s financováním stavby, kdy se původní
rozpočet kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů navýšil o 40
milionů, se nakonec paní ředitelce Diakonie Myslibořice Michaele
Grmelové podařilo dotáhnout akci až k zahájení stavby. Pomněnka se
začne stavět v březnu za Domovem s pečovatelskou službou. Přesto
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v tuto chvíli stále nějakých 6 milionů chybí. A právě tuto částku bychom
rádi získali díky podpoře veřejné sbírky. Aktivní v tom bude i náš sbor,
který pořádá celoroční Festival pro Pomněnku. Jeho cílem je rozšířit
povědomí o činnosti Diakonie a její zkušenost s péči o lidi nemocné
demencí. Chceme také dobře vysvětlit účel stavby Domova Pomněnka.
Hlavní akce Festivalu si můžete prohlédnout v samostatném letáku. Akcí
bude samozřejmě víc, a včas se o nich dozvíte. Budu pochopitelně rád,
když se do jejich pořádání, jakkoliv zapojíte.
Financování sboru
V roce 2021 jsme se ve staršovstvu několikrát věnovali
hospodaření sboru a výhledem na příští roky. Předně se nám díky
Martině
Dvořákové
podařilo
rozklíčovat
strukturu
dárců.
V novoměstském sboru jsou tři základní skupiny plátců saláru:
1. Plátci převodem (pravidelně, jednorázově, na pokladně)
- 195 členů – celkem 20 % členů – zaplatí 73 % saláru
2. Plátci při osobním výběru – (platí výběrčím saláru) 376
členů 39 % členů – zaplatí 27 % saláru
3. Ti, co salár neplatí (399 členů 41 %)
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že zásadním zdrojem příjmů
jsou pravidelné měsíční částky od první skupiny, která sice není
početná, ale je silná. Díky těmto plátcům také salár od roku 2017
neklesá
–
viz.
graf.

Chtěl bych vás proto všechny povzbudit k zadání pravidelné platby
převodem z účtu a následně pak k pravidelnému ročnímu zvyšování o 5
%. Pokud chceme být i nadále živým a aktivním sborem, tak budeme
potřebovat lidi, kterým na našem sboru záleží a dokážou ho podpořit.
Díky tomuto drobnému navýšení budeme schopní pokrýt jak odvody do
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personálního fondu, tak povinné repartice a mzdy našich zaměstnanců.
V přiloženém grafu je modelový příklad toho, jak by se vyvíjely naše
příjmy, pokud by se, tak jako v posledních dvou letech, dařilo zvyšovat
výběr saláru o 5 %. Pro představu, ve výhledu do roku 2030 se jedná o
částku od 50 do 70 tisíc ročně.

Musím zmínit také další podstatnou věc, a to je naše snaha o
získávání peněz z jiných zdrojů. V roce 2022 budeme mít k dispozici
téměř 300 tisíc korun z různých grantových programů, které použijeme
například na organizování Festivalu pro Pomněnku, ale také na provoz
sboru, restaurování vstupních dveří do kostela, nebo nákup hudebních
nástrojů pro nedělní školu.
Poděkování na závěr
Chtěl bych poděkovat našim varhaníkům Ester Kabíčkové, Marku
Peňázovi i Jardovi Ondráčkovi. Chtěl bych také povzbudit další, kteří
zkoušejí usednout za tento královský nástroj. Chci poděkovat kostelnici
Emě Oravcové, pastorační pracovnici a sborové účetní Martině
Dvořákové a také Danu Gregorovi, který zajišťuje drobné opravy. Chci
poděkovat Danu Šimkovi a Martinu Popelovi, kteří zajišťují pravidelné
on-line přenosy bohoslužeb. V této souvislosti bych rád vyzval i další,
kteří by mohli přenos zajišťovat, aby se ozvali. Děkuji učitelům nedělní
školy. Zvláštní poděkování patří sestře Lídě Navrátilové a bratru Liboru
Královi, kteří se starají o chod našich kazatelských stanic v Bystřici a
Blažkově. Při děkování pochopitelně na někoho vždy zapomenu, přesto
si vážím každé práce či služby, kterou pro náš sbor děláte.
Petr Hladík, kurátor
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Střední generace
Při setkáních střední generace našeho sboru (které jsou nejen
generačně otevřené) jsme začali uvádět v život nápad a ideu Jaroslava
Ondráčka na setkání s jinými církvemi a denominacemi (ve světle
Ježíšovy modlitby za jednotu jeho učedníků dle 16. kapitoly Janova
evangelia). Největší setkání se uskutečnilo hned v červnu, kdy jsme
společně byli a zpívali a modlili se s romským sborem a na podzim jsme
přivítali zástupce Církve adventistů sedmého dne a Křesťanského
společenství. Vyslechli jsme vedoucí sborů a jejich pohled na historii,
věrouku, zbožnost i současnost jejích církve – a většinou vyposlechli
písně typické pro jejich církev. Poslední setkání pak bylo v listopadu,
s Martinem Horákem o mužské spiritualitě.

Zpráva Kruhu za rok 2021
I přes počáteční očekávání, že se zlepší situace s Covidem, se Kruh
sešel pouze 3x a to v květnu, červnu a v září, kdy jsme plánovaly činnost
a aktivity pro adventní jarmark. Z připraveného modrotisku jsme
vytvořily přání a další výrobky. Jsme rády, že i přes nepříznivou situaci
se podařilo uspořádat každoroční adventní jarmark do kterého přispěly
svými výrobky i ženy z Kruhu. Pokud to situace dovolí, rády bychom se
začaly opět pravidelně scházet od měsíce března. Plánujeme obalit nové
zpěvníky, obalový materiál přislíbila městská knihovna.
Markéta Šimková

Kazatelská stanice Blažkov
V Blažkově se schází členové sboru jednou měsíčně, v letních
měsících jsou bohoslužby každou neděli a kážou při nich faráři, kteří
vedou tábor v Blažkově. Letními návštěvníky jsou tedy hlavně účastníci
evangelického tábora. V Blažkově se uskutečnilo v roce 2021 - 17
bohoslužeb, kázalo při nich 10 farářů. Bohoslužeb se zúčastnilo celkem
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430 lidí, sbírky činili částku 15.976,- kč. Byli zakoupeny nové dveře v
hodnotě cca 22.000 kč.
Libor Král

Zpráva z Kazatelské stanice v Bystřici nad
Pernštejnem
V roce 2021 byl chod naší KS v Bystřici také ještě velmi omezen
covidovou situací.Bohoslužby se konaly omezeně v počtu 51 za
průměrné účasti 11 bratří a sester.
K biblické hodině jsme se sešly až v říjnu a jsme vděčni za to, že
můžeme společenství sdílet i s bratry a sestrami z Divišova, takže při
počtu 8-10 je to radostnější.
Náboženství se v r. 2021 nekonalo. Počet členů naší KS je 69,
přibyli 2, neubyl nikdo.
Během jarních měsíců se dokončovala rekonstrukce bytu v našem
sborovém domě. Podílela se na ní firma pana Königa. Za organizaci a
kontakty firmy se sborem moc děkujeme bratru Ivo Fialovi, bez jehož
pomoci by se rekonstrukce nemohla uskutečnit. Trochu nás mrzí, že
krásně opravený byt jsme nemohly poskytnout evangelické rodině, která
by byla posilou i pro naše zmenšující se společenství. Nájemníci jsou
starší partnerský pár z Věchnova.
Jedinou aktivitou v roce 2021 bylo v červnu setkání „ poutníků“
Pojďme spolu.... na zahradě sborového domu spojené s koncertem
vysočinské hudební skupiny Listovej. Setkání se vydařilo, hudební
zážitek byl obohacením po všech těch covidových omezeních. Mohlo
nás být víc, ale nepříjemný vítr, který se rozhodl foukat, a tak narušil
mnohým chuť k putování. I tak jsme vděčni těm asi 50 přítomným a
hlavně dětem, které statečně pochodovaly, aby jim byl odměnou voňavý
špekáček.
V září na sborovém dnu při setkání se synodním seniorem
Danielem Ženatým byla při bohoslužbách v KS předána medaile
vděčnosti do rukou s. Navrátilové.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří zajišťují dobrý a spolehlivý
chod našeho sborového domu a průběhu bohoslužeb. Také Sáře Pártlové
10

Novákové, která se společně s malou 7měsíční Teou stará o hudební
doprovod.
„ Bože,dej,ať jsou dveře tohoto domu dostatečně široké, aby
mohly přijmout všechny, kdo potřebují lidskou lásku a přátelství a Boží
otcovskou péči; přitom ať jsou tak úzké, aby jim neprošla závist, pýcha a
nenávist.“
L.Navrátilová

Zpráva kulturní komise
Náš sbor se účastnil Noci kostelů, která byla v loňském roce
spojená i s Nocí muzeí a galerií. Spolupodílely se na tom ještě
Římskokatolická církev (společná ekumenická bohoslužba večer v parku
na náměstí) a Horácké muzeum a Horácká galerie.
V našem kostele se uskutečnil také první roční festivalu Varhanní
Vysočina. Jsme v naději, že festival bude mít pokračování i v tomto
roce.
Ostatní plánované akce se z důvodu omezení programu nekonaly.
Vojtěch Zikmund, Petr Hladík

Nedělní škola
I přes nepřízeň okolností se nedělní škola konala prakticky celý
rok. Za to patří učitelům díky. Taky za jejich přípravu. Poděkování je na
místě také Václavu Peňázovi, který své působení coby učitele nedělní
školy ukončil. Podařilo se však kruh učitelů doplnit – Jakub Žárský se
zapojil do vyučování starších dětí a další rodiče jsou ochotní pomáhat a
zapojovat se.
Nedělní školu v tuto chvíli vyučují: mladší skupinu – Markéta
Popelová Nečasová, Daniela a Debora Šimkovy, Debora Rumlová,
Kateřina Marečková a Simona Jirků. Starší pak Jiří Pech, Zdeněk Slonek,
Milan Kocanda, Tereza Oravcová, Jakub Žárský.
Nedělní škola a její učitelé se však (ne)vyčerpávají jen přípravou
nedělních škol při bohoslužbách, ale také připravili program pro rodiny
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na Zelený čtvrtek, kdy se šlo po stopách starozákonních Velikonoc,
vyvedení z Egypta a akce se zúčastnilo asi 50 lidí nejen z členů našeho
sboru. Na noc kostelů, galerií a muzeí Markéta napsala a secvičila
Příběhomat nejen z dějin našeho sboru – zapojilo se 15 dětí z nedělní
školy a vidělo 70-80 diváků.
Chystali jsme také program na cestu do Bystřice, v neděli 13.
června, na podzim tradičně pouštěly děti draky a opékali jsme buřty pod
vedením a dohledem Bojdy Slonky u Rokytna, bylo nás kolem 30.
A v adventu děti vyzdobily okna presbyterny a secvičily na Štědrý
den vánoční hru Markéty Popelové Nečasové a zahrály ji před
naplněným kostelem.
Debora Rumlová

Zpráva o rekonstrukci sborového domu v
Bystřici nad Perštejnem
Rekonstrukce sborového domu v Bystřici nad Pernštejnem se
prováděla na základě rozhodnutí sborového shromáždění na jaře roku
2020, kdy se rozhodovalo o využití finančních prostředků z prodeje
sborového domu v Novém Městě na Moravě.
Staršovstvo pověřilo organizací rekonstrukce Ivo Fialu. Na základě
jeho doporučení byla k rekonstrukci vybrána firma König ze Žďáru nad
Sázavou.
Rekonstrukce proběhla v zimě a na jaře roku 2021 a byly
provedeny tyto práce:
- kontrola nosných trámů v obývacím a ložnicovém prostoru
- odstranění škvárového zásypu těchto trámů a kompletní nové
zateplení včetně
nové podlahy a položení linolea
- vybudování nové příčky mezi obývákem a ložnicí
- stěny a stropy bytu byly nově nataženy perlinkovou omítkou
- provedena kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů a vody
- kompletní rekonstrukce koupelny a WC včetně vybavení
- instalace kuchyně včetně všech spotřebičů
- zateplení stropu bytu v půdním prostoru a jeho zprovoznění
- oprava sklepních prostor
- částečná rekonstrukce elektrorozvodů na chodbách domu
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- vybudování nového WC ve spodní části domu
Popsaná rekonstrukce stála celkem 992.738,- Kč (zateplení půdy
110.157,- opravy v bytě 740 273,- a 142.308,- kuchyňská linka se
spotřebiči), stihlo se vše ještě před výrazným zdražením stavebního
materiálu a zdá se, že se rekonstrukce povedla.
Ivoš Fiala

Zpráva o webových stránkách
Web našeho sboru se loni přesunul na novou a kratší adresu
nmnm.evangnet.cz a také doznal (hlavně v únoru a březnu 2021) po pěti
letech jistých změn: zpřehlednění menu, smazání některých zastaralých
informací a přizpůsobení barevnosti novému logu ČCE. Bohužel se
nepodařilo dokončit všechny plánované změny: zbývá zejména
aktualizace současného obsahu a přidávání nového. Větší změna vzhledu
zase stále čeká na správce Evangnetu, až zaktualizují zastaralý software
(PHP a Drupal).
V lednu a únoru letošního roku měli členové sboru možnost vyplnit
dotazník o sborovém zpravodaji a webu. Zde shrnu jen část o webu. Zdá
se, že většina respondentů je se současnou podobou spokojena: 44 % mu
udělilo jedničku (jako při školním známkování 1–5), 33 % dvojku a 22
% trojku. Nejvyužívanějšími částmi webu jsou: aktuality na úvodní
stránce, fotogalerie, kalendář akcí a videa bohoslužeb – většina
respondentů zaškrtla, že tyto sekce pravidelně sleduje. Čtvrtina ale
využívá též texty kázání (zejména loni, letos u většiny kázání chybějí),
texty písní a ohlášek ve videích a statické stránky (o dějinách sboru atd.).
Děkuji i za konkrétní návrhy změn. O některých vím a jsou v plánu
(zlepšit grafickou úpravu, zaktualizovat zejména informace o mládeži,
střední generaci, staršovstvu, viz předchozí odstavec). O některých jsem
ale nevěděl, např. o nefunkčních odkazech na e-cirkev.cz, které jsem
právě opravil.

13

Zpráva o online bohoslužbách
Ve vysílání bohoslužeb na YouTube (živě, tedy v takzvaném
streamování) pokračujeme i po zrušení kapacitních omezení kostela v
květnu 2021. Živá vysílání bohoslužeb mívají obvykle 20–40 zhlédnutí a
záznam v následujících dnech a týdnech dalších asi 40–80 zhlédnutí
(samozřejmě ne všichni sledují celé bohoslužby, velká část diváků si
pustí pouze kázání, odkaz ze sborového webu vede proto rovnou na
začátek kázání). Bude-li zájem trvat, chceme ve vysílání pokračovat i v
budoucnu. Jsme rádi, že se tímto způsobem bohoslužby dostanou i k
lidem, kteří nemohou přijít do kostela z důvodu nemoci, vzdálenosti či
jiných překážek. Pravidelné vysílání bohoslužeb tak snad můžeme chápat
jako jedno z mála pozitiv koronavirové pandemie, které nám ale bude
připomínat, že osobní přítomnost v kostele a setkávání nejsou
samozřejmostí, nelze je nahradit sebedokonalejší technikou a máme být
za ně vděční.
Většinu nedělí zajišťuje vysílání Dan Šimek nebo já, ale nabídlo se
i pár dobrovolníků ochotných nás v případě potřeby zastoupit. Když vše
funguje, tak není vysílání příliš složité. Občas se však vyskytnou
technické komplikace a výzvy, poslední dobou např. blikající pruhy od
zářivek, synchronizace zvuku a obrazu, promítání textů písní z nového
zpěvníku nebo nekvalitní zvuk. Vše postupně řešíme, ale zřejmě ještě
nějakou dobu nebude naše práce rutinní a nudná.
Martin Popel

Křesťanská služba
Milé sestry a bratři, zpráva křesťanské služby nepřinese žádné nové
poznatky. Jako obvykle píšeme blahopřání k narozeninám, k 75,80 a
potom každý rok. Pokud někdo projeví zájem o návštěvu, rády
vyhovíme. Někteří starší bratři a sestry, jsou rádi za setkání se svými
vrstevníky. Třeba v Křídlech, v Petrovicích, na Rokytně a i jinde.
Byly bychom rády, kdyby se někdo z mladších k této práci
připojil a výhledově ji už převzal, vzhledem k našemu věku.
Za Věru Trojanovou, Ester Kabíčkovou, Marta Topinková
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Pastorační pracovnice a kavárnička pro
seniory
V roce 2021 byla také práce pastorační pracovnice výrazně
poznamenána covidovou situací. Součástí práce jsou návštěvy bratří a
sester našeho sboru doma, v nemocnici a v domově pro seniory na
Mitrově a v DPS v Novém Městě. V loňském roce jsem vykonala 148
návštěv. Úzce spolupracuji s křesťanskou službou, farářem sboru a
sestrou kostelnicí.
Také Kavárnička pro seniory byla v loňském roce pouze 2x v počtu
15. V říjnu nám vyprávěl Petr Hladík o své cestě na Sněžku a také o
připravované stavbě Pomněnka a v listopadu zavzpomínal na vznik a
cestu Hospicového hnutí Vojta Zikmund. Budeme doufat, že nám brzy
situace dovolí a opět budeme moci připravovat zajímavý program právě
pro naše starší sestry a bratry.
Další součástí mé práce je práce administrativní a účetní sboru.
Komunikuji s úřady (ČSSZ, finanční úřad, pošta, městský úřad,
pojišťovny atd.). Tisknu a zasílám poštou sborové dopisy. Zajišťuji
platby energií, faktur, hlídám pravidelné platby nájemného a služeb
v nově zakoupeném bytě ve Žďáře nad Sázavou a v opraveném bytě ve
sborovém domě v Bystřici. Zajišťuji prodej publikací. Vedu pokladnu
sboru. Vedu sborovou kartotéku a vystavuji potvrzení o darech.
Provádím inventarizaci majetku sboru.
Moje práce je rozmanitá a jsem moc ráda, že tu mohu být pro
všechny lidi ve sboru.
Martina Dvořáková
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Rozpočet sboru
Evidenční číslo sboru: 1008
Seniorát: Horácký

Č. Ukazatel
Spotřební a kancel. materiál,
1 zboží
2 Spotřeba energie

Číslo bank. účtu: 5500213339/0800

účet

rozpočet
stav k ROZPOČET
2021 31.12.2021 2022

501

207 000,00 Kč

256 460,00

149 139,00 Kč

502 503

190 000,00 Kč

210 173,00

270 000,00 Kč

754 404,00

216 000,00 Kč

3 Prodané zboží (zboží k prodeji)

504

4 Běžná údržba

511

675 000,00 Kč

5 Cestovné
Prezentace - dary křesť.služby a
6 sbor.pohošt.

512

2 000,00 Kč

513

25 000,00 Kč

50 803,00

65 000,00 Kč

7 Telekomunikace

518

18 000,00 Kč

19 716,00

22 000,00 Kč

8 Placené nájemné

518

9 Spotřeba ostatních služeb

2 000,00 Kč

75 000,00 Kč
120 000,00 Kč

118 327,00

300 000,00 Kč

10 Mzdové náklady vč. pojištění

518
521 524
525 527 528

350 000,00 Kč

312 672,00

400 000,00 Kč

11 Daně a poplatky

531 532 538

5 000,00 Kč

5 791,00

6 000,00 Kč

12 Poskytnuté dary

546

8 000,00 Kč

15 927,00

15 000,00 Kč

13 Odvod repartic seniorátních

581

30 447,00 Kč

30 447,00

30 477,00 Kč

14 Odvod repartic celocírkevních

581

86 320,00 Kč

86 320,00

86 320,00 Kč

15 Odvod do PF

581

352 688,00 Kč

331 551,00

432 626,00 Kč

16 Odvod do PF administrátora
Odvod za pastoračního
17 pracovníka
18 Odpisy, prodaný majetek

581
581

127 500,00 Kč

127 500,00

156 188,00 Kč

551-559
541-549 kromě
546

178 000,00 Kč

228 748,00

223 000,00 Kč

10 000,00 Kč

81 466,00

40 000,00 Kč

2 384 955,00 Kč

2 630 305,00

2 488 750,00
Kč

19 Ostatní náklady
20 daň z přijmu

591 595

21 Náklady celkem
19

22 Sborové sbírky

682

235 955,00 Kč

224 368,00

270 000,00 Kč

23 Dary tuzemské

682

150 000,00 Kč

237 870,00

240 000,00 Kč

24 Dary zahraniční

682

10 000,00 Kč

34 699,00

10 000,00 Kč

682
601 - 604
641 - 649
652 - 659

850 000,00 Kč

914 914,00

950 000,00 Kč

180 000,00 Kč

161 368,00

320 000,00 Kč

50 000,00 Kč

134 869,00

500 000,00 Kč

29 Přijaté příspěvky

681

177 000,00 Kč

76 744,00

174 000,00 Kč

30 Provozní dotace

691
1 652 955,00 Kč

1 784 832,00

2 464 000,00
Kč

-732 000,00 Kč

-845 473,00

-24 750,00 Kč

1 160 000,00 Kč

377 579,00

25
26
27
28

Salár
Příjmy z hosp. činnosti
Ostatní sbor. příjmy
Tržby z prodeje majetku

31 Výnosy celkem
32 Hospodářský výsledek
Investiční výdaje
Příjem půjčky/úvěru
Splátka půjčky/úvěru
zůstatek fin. Prostředků k
31.12.2021
rezervní fond
Fondy výnosu z předchozích
období
dluhopisy Amundi KB
běžný účet k 31.12.2021
v pokladně k 31.12.2021
peníze na účtech a v pokladně

2 982 663,39
Kč
805 521,00 Kč

grant DARP

96 963,00 Kč
599 344,81 Kč

2 922 589,39 Kč
60 074,00 Kč
2 982 663,39 Kč
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