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Výroční sborové shromáždění 
 

29.3.2020 se koná výroční sborové shromáždění od 7.50 hodin 

v Bystřici a od 9.00 hodin v kostele v Novém Městě na Moravě. Zprávy 

ze sborového života najdete v tomto čísle zpráv a ohlasů. Od 8.3. bude 

možné nahlédnout do seznamu s hlasovným právem. Pokud v něm 

najdete nějakou nesrovnalost, prosíme dejte to vědět Martině Dvořákové. 
 

 

Z březnového jednání staršovstva sboru: 
 

Pokračovalo se v přípravě sborového shromáždění plánovaného na 

neděli 29. března a jeho náležitostí, zpráv i přípravy rozpočtu. 

Jednalo se také o připomínce výročí Jana Ámose Komenského na 

podzim letošního roku. 

Díky br. Fialovi postoupila příprava opravy stolu Páně, kterou 

odborně provede MgA. Martin Jelínek, DiS. na jaře letošního roku. 

Staršovstvo souhlasí a vyhlásí sbírku; další opravy v kostele (především 

dveří) by se měly a mohly dít za dohledu a příspěvku památkové péče. 

Staršovstvo naplánovalo jarní brigádu v kostela a jeho okolí - na 

pátek 3. dubna. 

Stvrdilo koupi bytu ve Žďáru nad Sázavou (za 1.8 milionu Kč, 46 

m2, s parkovacím místem). 

Br. kurátor informoval o jednáních o možném druhém faráři. Br. 

Jirků zase připravil dopis, ve kterém se náš sbor ohradí proti navýšení 

odvodu do personálního fondu. O obojím bude staršovstvo ještě jednat. 

Po přestávce jsme mluvili o postavení presbyterů, jak to uložil 

synod synodní radě a ta zase staršovstvům. Přítomní mluvili o tom, jak 

byli do staršovstva lákáni a získáni (všemožnými způsoby), jak se v něm 

cítí (vesměs dobře), jaké nedostatky vnímají na sobě i na celé práci, jaké 

výhody (zvlášť demokratického způsobu jednání i rozhodování) i jakou 
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roli v tom hraje jejich víra. Po ztišení a modlitbě jsme chvíli před 

devátou své jednání pro březen ukončili. 
 

Ondřej Ruml 
 

 

KALENDÁRIUM březen 2020 
 

4.3. NM 18.00 - STARŠOVSTVO 

6.3. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

10.3. NM 19.30 - KRUH 

17.3. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – Vojtěch Zikmund bude 

mluvit na téma „Život člověka – duchovní výzvy a odkazy“ 

17.3. NM 19.30 – Střední generace – s Davidem Loulou – O 

odkazu učitele národů a biskupa jednoty bratrské člověku 

21.století – Jan Amos Komenský 

25.3. By 17.00 – Ida Tenglerová –  Povídání o Skotsku a skotské 

církvi 

29.3. VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

1.4. NM 18.00 - STARŠOVSTVO 

3.4. NM – 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

9.4. Zelený čtvrtek 

NM – odpoledne  - Pašije s programem pro děti 

BY – Pašije 

NM - Pašije 

10.4. Velký pátek  

By 7.50  - bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně 

12.4. Velikonoční neděle 

By 7.50  - bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 – bohoslužby s Večeří Páně 
 

 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírka pro Úsměváčky vynesla částku 3.150,- Kč. 

Všem, kdo jste přispěli, upřímně děkujeme. 
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Restaurovat nebo pouze opravit ? 
 

Restaurovat nebo pouze opravit stůl Páně v našem kostele ? 

Sestry a bratři, na lednovém staršovstvu jsem si vzal na starost 

zjistit technický stav stolu Páně a případně zajistit jeho opravu, která již 

nesnese odkladu. Po prohlídce stolu jsem se rozhodl pozvat na konzultaci 

MgA. Martina Jelínka,DiS truhláře – specialistu pro památkovou 

ochranu z Krásného. Má bohaté zkušenosti v této oblasti a tak vám jeho 

zjištění předkládám. 

Stůl je ještě ve stavu, kdy jeho restaurování je možné, nicméně již 

neodkladné. Pouhá oprava by asi ještě na chvíli jeho funkčnost 

prodloužila, ale jeho špatný stav nezlepšila. Stůl je popraskaný v 

nosných prvcích, vyřezávané ozdoby drží už jenom díky dříve 

provedeným rychlým opravám. V jednom rohu je vyřezávaná ozdoba už 

odpadená a popraskaný nátěr opadává. 

Trochu historie. 

TOLERANČNÍ modlitebna byla postavena r.1784. Podle kroniky 

novoměstského sboru zde v počátcích na místě stolu Páně stával stůl 

obyčejný, vypůjčený. Při velkém požáru v r. 1801 byla modlitebna 

zničena včetně zařízení. Poté se vyrábělo postupně vše nové a někdy 

v této době byl vyroben i nový stůl Páně. Jisté je, že v roce 1881 při 

oslavách stého výročí tolerance již v modlitebně stál. Po stavbě nového 

kostela (1898) byl stůl Páně přenesen z modlitebny původně snad jako 

provizorní. Po schválení architektem Glaserem jako vhodný zůstal jako 

památka po otcích.  Na místě, kde stůl Páně původně stával, stojí dnes 

socha J. A. Komenského. Co se týče dalšího vybavení kostela – jen pro 

zajímavost: Kazatelna byla vyrobena v Čejkově stolařské dílně na Malé 

ulici podle návrhu Glasera. Práci zaplatil Jan Kadlec, otec pozdějšího 

kurátora. Hlavní chrámové dveře vyrobil Jan Dědič zdarma. 

Na základě uvedeného si myslím, že platí povinnost naší generace 

zachovat  památku po otcích a stůl Páně restaurovat. Staršovstvu jsem 

tedy navrhl restaurování  Martinem Jelínkem. Náklady na tyto práce jsou 

v níže uvedené nabídce a na jejich pokrytí navrhuji uskutečnit 

mimořádnou sborovou sbírku. Prověřuji také možnost spolufinancování 

památkáří. Po případném restaurování bude myslím vhodné stanovit 

pravidla pro manipulaci s ním. 

Ivo Fiala 
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Kdo u nás káže? 
 

8.3. Markéta Slámová 

22.3. Tomáš Jirků 
 

V tyto termíny slouží bratr farář Ondřej Ruml při bohoslužbách 

v jiných sborech.  
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Postní kalendář  
 

Je postní období. Nová verze postního kalendáře, kterou připravil 

poradní odbor synodní rady pro otázky životního prostředí ve spolupráci 

s Českou křesťanskou environmentální sítí je volně ke stažení na adrese 

www.ckes.cz/materialy). Materiály je možné využít při práci s dětmi, i 

v jiných oblastech sborového života.  
 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

POZVÁNÍ DO SBORŮ 
 

Horní Krupá: 

6.3. v 17:00 Výprava za sovím houkáním. 
 

Jihlava: 

15.3. v 17:30 Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma: 144 hodin (Jan 

Keřkovský), Mysteria Buffa dramatika Daria Fo zahraje Láry Hauser z 

Divadla Husa na provázku. 

17.3. v 19.00 Modlitba Taizé, kostel Povýšení Sv. Kříže 
 

Moraveč: 

15.3. od 10:30 po bohoslužbách přednáší o změnách klimatu  

biolog Dr. Erik Schwarzbach. 
 

Sněžné: 

17.3. od 17:00 rozhovor nad Biblí (Daňkovice, Sněžné, Telecí) 
 

Telč: 

20.3. od 17:00 se v Telči v Domě Beneše Optáta (sborový dům) koná v 

rámci cyklu "Letem širým světem" přednáška Jana Svobody Putování 

Ukrajinou 
 

Třebíč a Myslibořice: 

28.3. od 15.30 předvelikonoční prozpěvování v kapli v Myslibořicích 

29.3. od 16:00 předvelikonoční prozpěvování v kostele v Třebíči 
 

Velké Meziříčí: 

24.3. od 17:30 večer s Danielem Bartoněm:  Náboženské symboly a 

náboženská svoboda? (Trable se šátky, turbany a křížky) 

31.3. od 16:00 Hledání kořenů v helvétských matrikách a 

fotogalerie nejbližších evang. sborů (VGS)  
 

 

http://www.ckes.cz/materialy
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SENIORÁTNÍ VÝHLEDY 
 

3.-5. dubna Muzikál Strměchy: Hudební víkend pro mládež i 

konfirmandy pod záštitou TenSingu Pelhřimov. 
 

5. dubna od 14:00 Velké Meziříčí: Seniorátní setkání (druhdy zvané 

presbyterní konference) s Davidem Balcarem a tématem: Proměny 

sborů, aneb změny se dějí, pojďme se inspirovat. 
 

 

Zprávy pro výroční sborové shromáždění 
 
 
 
 

Zpráva faráře 
 

Tato zpráva je z podstaty věci neúplná. Berte ji tak. Především 

proto, že jsem v novoměstském sboru strávil pouze menší část 

minulého roku, a i když se mi podařilo, troufám si tvrdit, poznat a 

okusit kus z jeho bohatého života, zároveň mi je jasné, že to není 

všechno a celé. Pokusil jsem se ujmout většiny katechetických 

sborových aktivit a aspoň navštívit ty, které rád přenechám 

povolanějším. Rád bych také v rámci seznamování se obešel co 

nejdříve podstatnou část členů a členek sboru. Tento plán ovšem 

dostal po rozběhnutí se všech aktivit značné trhliny. I to je doklad 

toho, že život sboru je košatý. Přesto jsem v roce 2019 vykonal přes 

50 návštěv a rozhovorů - a chtěl bych v tomto tempu pokračovat, i 

když si uvědomuju, že je to úkol na několik let. Pomohlo by mi, 

nejen s ohledem na administraci Sněžného, kdybych na farářskou 

práci v našem sboru nebyl sám. Uvidíme. Určitě by potom bylo víc 

času i na návštěvy. 

Už jsem ve Zprávách a ohlasech psal, že jako jádro života 

sboru vnímám bohoslužebný život a jsem rád, že se nedělního a 

svátečního života a slavení bohoslužeb účastní hojný počet (nejen) 

členek a členů novoměstského sboru. Je dobře, že bohoslužby jsou 

navštěvovány, že můžeme být spolu právě v čas oddělený pro 

setkání. Vím, že to není zdaleka samozřejmé. Rád bych proto 
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poděkoval všem, kdo se na přípravě a průběhu bohoslužeb podílejí – 

od viditelné a slyšitelné služby varhaníků – poděkování patří zvlášť 

sestře Trojanové, která dlouhá léta sloužila coby varhanice a pro 

zdravotní omezení musela služby v minulém roce zanechat; a dále 

Ester Kabíčkové, Jaroslavu Ondráčkovi, Marku Peňázovi a Sáře 

Novákové Pártlové, která slouží prakticky každou neděli v Bystřici. 

Jsem vděčný za kostelnickou práci Emy Oravcové, nahrávání 

Dvořákových, služby presbyterů a dalších, kdo přiloží svůj um a 

dovednosti k dílu. A samozřejmě také učitelek a učitelů nedělních 

škol i těch, kdo se o to, aby bylo co dobrého pít při setkání po 

bohoslužbách. Vděk nás všech patří také všem dalším, kdo se 

podílejí na dalších aktivitách v našem sboru. Osobně bych rád 

poděkoval Petru Hladíkovi za výbornou spolupráci, pastorační 

pracovnici sboru Martině Dvořákové nejen za pomoc a uvádění do 

tajů novoměstského sboru. I bratřím Václavu Peňázovi, Vilémovi 

Pařilovi, Milanu Slonkovi a Danielu Gregorovi, kteří hodné potu a 

hodin nechali v parku kolem kostela v Novém Městě, sestrám 

(především Lídě Navrátilové) v Bystřici a Liboru Královi 

v Blažkově. Za pomoc s biblickými hodinami v Divišově potom 

Vojtovi Zikmundovi. Odpusťte, jestli jsem na někoho zapomněl, 

nebo si nějaké služby zatím nepovšiml.  

Program života sboru v týdnu se odehrává v těchto oblastech – 

děti se scházejí na třech místech  - na Základní škole v Křídlech, kde 

navštěvuje hodiny 5 dětí a dvě skupiny dětí se scházejí v pátek 

v Novém Městě (mladších bývá až 10 a 6 starších). Biblické hodiny 

se konají také na třech místech – každý týden v Bystřici (průměrná 

účast 6), Novém Městě (za počtu okolo 14) a v Divišově jednou za 

14 dnů (v počtu 8) - všude čteme a promýšlíme Evangelium podle 

Marka. Konfirmandi, kterých se účastní (přípravy konfirmace i křtu) 

15, byli krom týdenních schůzek na jednom seniorátním víkendu. 

Jednou také přespali nad presbyternou v rámci pátečního a sobotního 

setkání.  

I jiných aktivit a setkání ve sboru se pokouším účastnit. Život 

našeho sboru vnímám jako široký, bohatý a vydávající mnohé dobré 

ovoce. Někdy ne úplně propojený, občas nějaký dobrý program 

(střední generace, Kavárničky), který by mohl zaujmout a oslovit i 
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další – zapadne, což mi přijde jako škoda. Přijde mi, že by bylo 

dobré se soustředit na vnitřní život sboru, na jeho propojenost, aby 

z tohoto středu mohlo vycházet další, co může pozvat, oslovit i 

získat lidi na okraji sboru i za jeho hranicemi. Těším se, že na tom 

budeme společně pracovat. A že nás na to Ježíš Kristus, Pán církve, 

nenechá samotné. 
 

Pokřtění v roce 2019 v našem sboru byli: Ladislav Svoboda, 

Denisa Svobodová, Gabriela Karásková, Damien Karásek, Matyáš 

Mrázek, Antonín Ondráček, Petr Ondráček, Jonáš Mach, Karolína 

Novotná.  

Oddaní: Irena (rozená Kellerová) a Zdeněk Machovi, Alena 

(rozená Chocholáčová) a Martin Seidlovi, Alena (rozená Popelková) 

a Martin Ondráčkovi, Diana (rozená Ovčačíková) a Filip Hronovi, 

Jana (rozená Kryštofová) a Martin Rochovi. 

Zemřelí, kteří měli pohřeb v našem sboru - Božena Kopincová, 

Oldřich Bukáček, Miloslava Bělohlávková (nečlenka sboru), Jarmila 

Messenská, Lydie Jančíková, Marie Dobiášová a Božena Hořínková 

(nečlenka sboru).  

Zemřelí členové našeho sboru, kteří neměli pohřeb v našem 

sboru – Emilie Bartoňová, Věra Dufková, Jarmila Dvořáková, Věra 

Kakačová, Vlasta Polová, Olga Tatíčková. 
 

 

Zpráva kurátora sboru 
 

Důležitou událostí v životě našeho sboru byl příchod faráře 

Ondřeje Rumla s rodinou. Snažili jsme se jim vytvořit takové 

podmínky, aby jejich působení v našem sboru mohlo býti 

dlouhodobější. Bratr farář se hned od svého nástupu pustil do 

nelehkého, ale důležitého úkolu, kdy chce postupně navštívit většinu 

členů našeho sboru. Znovu nastartoval některé aktivity, které jsme 

po dobu nepřítomnosti stálého faráře omezili a chystá se je dále 

rozvíjet. Přijal také roli administrátora sboru ve Sněžném, takže si 

myslím, že je v současné době velmi vytížený. Z tohoto důvodu je 

dobré i nadále usilovat o obsazení místa druhého faráře, a to i přes 

letošní zvýšený odvod do personálního fondu. V první fázi budeme 
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jednat o zapojení manželky našeho faráře Debory Rumlová, 

zpočátku zřejmě na částečný úvazek. 

Myslím, že je potřeba poděkovat všem, kteří se dobrovolně 

zapojili do různých aktivit například při opravě a úklidu fary a jejího 

okolí, úpravách a údržbě parku, při opravě hodin a zvonů. Chtěl 

bych také poděkovat těm, kteří zajišťují provoz v našich 

kazatelských stanicích v Bystřici a Blažkově. Zcela určitě je dobré 

vědět, že k dobrému chodu přispívají také naše dvě zaměstnankyně - 

administrativní a pastorační pracovnice Martina Dvořáková a 

kostelnice Ema Oravcová. I jim chci za jejich práci pro náš sbor 

poděkovat.  

V roce 2019 jsme rozhodovali o využití peněz za prodej 

sborového domu (Pozn. jednalo se o částku 4,6 milionu korun). 

Sborové shromáždění rozhodlo, že umožní rozdělení této částky na 

dvě poloviny. Tu první chceme použít jako investici na nákup 

nájemního bytu.  Druhá polovina by měla sloužit na opravu bytu ve 

sborovém domě v Bystřici. Nákup bytu ve Žďáře nad Sázavou nyní 

dojednáváme s realitní kanceláři. O rozsahu a termínech oprav 

v Bystřici budeme teprve jednat. Chtěl bych v této souvislosti 

zdůraznit, že schválení uvolnění peněz bylo důležité pro to, abychom 

mohli začít jednat, zároveň to však neznamená, že na výše uvedené 

aktivity chceme použít všechny peníze. V případě nákupu bytu 

máme nabídku za 1,8 milionu, to znamená, že bychom ušetřili 500 

tisíc korun. Stejně chceme postupovat i při plánování oprav 

v Bystřici. Věřím, že se nám podaří vše naplánovat tak, aby zůstala 

dostatečná rezerva na případné další potřebné opravy či investice. 

Chtěl bych také připomenout, že z předchozích let máme vytvořenou 

rezervu 800 tisíc korun.  

Rozpočet roku 2019 vyšel s přebytkem 100 tisíc korun. Pro rok 

2020 plánujeme opět vyrovnaný rozpočet, ovšem v nákladech je o 

100 tisíc vyšší než loňský rozpočet. Tento nárůst je způsobený 

především vyšším odvodem do personálního fondu. Výši odvodu za 

náš sbor ovlivnil zisk z hospodářské činnosti, do kterého se 

započítaly peníze za prodej sborového domu. Navyšování ovšem 

také souvisí s odlukou církví od státu a přechodem na 

samofinancování. Ústředí naší církve k tomuto připravilo kampaň 
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5% a hlavu vzhůru, která má motivovat ke zvýšení obětavosti při 

odvodu saláru. 

Život našeho sboru přináší radost i starost, dobrou náladu i 

vrásky na čele. Každý z nás považujeme za důležité něco jiného. 

Proto je myslím dobré mít na paměti, že náš život nejsou jenom 

vítězství, ale i prohry. Že jsme občas oblíbení, hřejeme se na 

výsluní, ale jindy jsme zcela na dně a nikdo si nás ani nevšimne. Že 

se v životě potkáme s čistou a upřímnou pravdou, ale také pravdou 

všelijak pokroucenou nebo dokonce i s čistou lží a pomluvou. Že 

máme kolem sebe ryzí a oddané přátele, ale i ty, kteří s námi 

manipulují a snaží se nás jen využít. Že máme vedle sebe někoho, 

koho milujeme, ale musíme se vyrovnat i s tím, když si se svými 

blízkými nerozumíme. Že se potkáme se situacemi, které hravě 

zvládneme, ale i s těmi, se kterými si nevíme rady. Myslím, že 

s ohledem na tyto životní turbulence je důležité, díky božímu slovu 

rozpoznávat co je pro nás podstatné a co jenom přítěží. 
 

Petr Hladík, kurátor sboru 
 

 

Zpráva pastorační pracovnice 
  

Práci pastorační pracovnice vykonávám od roku 2010 a to na ¾ 

úvazek. 

Důležitou částí práce jsou návštěvy bratří a sester našeho sboru 

doma, v nemocnici, v DPS a v domově pro seniory na Mitrově. 

V loňském roce jsem vykonala 142 návštěv. Neobsazenost sboru 

farářem ukázalo, kolik administrativy a práce zastal farář. Proto jsem 

občas místo návštěv u členů sboru musela čas trávit vyřizováním 

neodkladné administrativní práce v kanceláři. S nástupem Ondřeje 

Rumla mám opět více času na osobní setkání. Velmi se na ně těším a 

jsou pro mne obohacením. 

Úzce spolupracuji s křesťanskou službou, farářem sboru, 

kurátorem, kostelnicí, staršovstvem a nemocničním kaplanem.  

Pokračujeme v Kavárničce pro seniory. Témata jsou zajímavá. 

Pokud byste chtěli na kavárničce nějaké téma slyšet, prosím dejte mi 

vědět, za tip budu velmi vděčná.   

Pokud víte o někom, koho je třeba navštívit, ať doma nebo v 

nemocnici, sdělte mi to prosím, ráda jej navštívím. 
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Další součástí mé práce je práce administrativní. Komunikuji 

s úřady (úřad práce, finanční úřad, pošta, městský úřad, pojišťovny 

atd.). Tisknu a zasílám poštou sborové dopisy a zasíláme gratulace 

členům sboru k významným životním jubileum.  2x ročně rozesílám 

zpravodaj pro nedělní školu na okolní sbory. Provádím inventarizaci 

majetku sboru. Podílím se na přípravách noci kostelů a adventního 

jarmarku. Distribuce plakátů a výlepů na všechny akce sboru.  

Vedu účetnictví sboru. Připravuji podklady pro rozpočet. 

Hlídám a zajišťuji revize a servis kotlů, komínů, elektroinstalace a 

hromosvodů. Zajišťuji platby energií, faktur, hlídám pravidelné 

platby nájemného ve sborovém domě v Bystřici a pronájmy 

pozemků v Blažkově.  Zajišťuji prodej publikací Na každý den a 

Evangelického kalendáře. Vedu pokladnu sboru, sborovou 

kartotéku, eviduji dary, saláry a vystavuji potvrzení o darech. 

Připravuji žádost o příspěvek na činnost od městského úřadu a 

provádím vyúčtování. Dále doplňuji na webové stránky potřebné 

informace a shromáždění.  

Do konce roku 2019 jsem byla zapojená do  projektu Diakonie,  

Pečuj doma a s námi, který slouží jako podpora pro laické pečující.  

V loňském roce proběhly svépomocné skupiny ve Velkém Meziříčí 

a ve Žďáře nad Sázavou. A na faře také sídlila poradna pro laické 

pečující. Bohužel projekt ke konci roku skončil bez možnosti 

pokračování, tím pádem skončila také moje účast na něm. 

Moje práce je rozmanitá a zajímavá a přináší mi pocit, že má 

smysl. 
 

Martina Dvořáková 
 
 

Kavárnička pro seniory 
 

Kavárnička pro seniory se těší stále oblibě. Průměrná 

návštěvnost je 21 lidí. Koná se jednou měsíčně s výjimkou prázdnin.   

Určitě to není uzavřená společnost a jsme rádi, když přijde někdo 

nový,rádi jej v našem středu přivítáme.  Program začínáme 

pobožností a také si zazpíváme. V příjemné atmosféře si 

vychutnáváme kávu, čaj a dobroty, které si sami připravujeme.  

Snažíme se domlouvat zajímavý program.  

V loňském roce jsme byli obohaceni tímto programem.  
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 Jaroslav Ondráček – adventní bohoslužba a písně 

z Anglie 

 Petr Hladík – o domácí hospicové péči 

 Libuše Králová – o Peru 

 Silva Smutná – výzkum lidové stravy 

 Miky Erdinger – o svém pobytu v českých sborech 

na Ukrajině 

 Adam Chroust – vzpomínka na seniora Josefa 

Batelku 

 Ondřej Ruml – seznámení se s rodinou nového faráře 

 Alžběta Hatajová – o svém ročním pobytu 

v evangelickém sboru v Německu 

 Jan Keller – vzpomínky na dny sametové revoluce  

 Adventní tvoření a písně 

Věříme, že se nám podaří v zajímavých besedách pokračovat a 

zveme další zájemce – přijďte mezi nás. 
 

Martina Dvořáková, Jana Černá a Ema Oravcová 

 

 

Kazatelská stanice Blažkov 
 

V Blažkově se uskutečnilo v roce 2019 - 17 bohoslužeb, které 

sloužilo 11 farářů. Bohoslužeb se zúčastnilo celkem 496 lidí. Na 

sbírkách při bohoslužbách se vybralo celkem 16 938,- Kč. Průměr na 

jedno shromážděni byl 29 účastníků. Průměr zvedají účastníci 

letních táborů v Blažkově. Bohoslužby se v Blažkově konají jednou 

za měsíc a o prázdninách pod vedením faráře z tábora, každou 

neděli. 
 

        Libor Král 
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Výkaz hospodaření k 31.12.2019 
 

Farní sbor ČCE:     Nové Město na Moravě 

Evidenční číslo sboru:    1008 

Seniorát:      Horácký 

Číslo bank. účtu:    5500213339/0800 

Č. Ukazatel  účet  
rozpočet 

2019 

 k 31.12. 

2019 
rozpočet 

2020 

1 
Spotřební a kancel. 

materiál, zboží 

                                        

501     100000,00 110193 80 000,00 

2 Spotřeba energie 

                                

502 503     165000,00 161366 190 000,00 

3 
Prodané zboží (zboží k 

prodeji) 

                                        

504       0   

4 Běžná údržba 

                                        

511     250000,00 90937 150 000,00 

5 Cestovné 

                                        

512     10000,00 788 2 000,00 

6 
Prezentace - dary 

křesť.služby a sbor.pohošt. 

                                        

513     25000,00 40186 25 000,00 

7 Telekomunikace 

                                        

518     20000,00 10507 12 000,00 

8 Placené nájemné 

                                        

518         0,00 

9 Spotřeba ostatních služeb 

                                        

518     100000,00 120932 80 000,00 

10 
Mzdové náklady vč. 

pojištění 

521 524 

525 527 

528     200000,00 211859 300 000,00 

11 Daně a poplatky 

                        

531 532 

538     5000,00 3082 5 000,00 

12 Poskytnuté dary 

                                        

546     8000,00 7769 8 000,00 

13 Odvod repartic seniorátních 

                                        

581     28453,00 28453 30 175,00 

14 
Odvod repartic 

celocírkevních 

                                        

581     69608,00 69608 85 549,00 

15 Odvod do PF 

                                        

581     54902,00 54902 318 277,00 

16 
Odvod do PF 

administrátora 

                                        

581     17200,00 17200 0,00 



  

15 

 

 

 

17 
Odvod za pastoračního 

pracovníka 

                                        

581     82238,00 82238 102 000,00 

18 Odpisy, prodaný majetek 

 551-

559 9000,00 118872 30 000,00 

19 Ostatní náklady 

 541-

549 

kromě 

546 38401,00 52048 20 000,00 

20 daň z přijmu 

                                

591 595           

21 Náklady celkem    1182802,00 1180940 1 438 001,00 

22 Sborové sbírky 

                                        

682     250000,00 262348 350 000,00 

23 Dary tuzemské 

                                        

682     131802,00 110485 150 000,00 

24 Dary zahraniční 

                                        

682     10000,00 17650 10 000,00 

25 Salár 

                                        

682     640000,00 689955 776 001,00 

26 Příjmy z hosp. činnosti 

 601 - 

604 84000,00 102903 50 000,00 

27 Ostatní sbor. příjmy 

 641 - 

649 50000,00 93143 100 000,00 

28 Tržby z prodeje majetku 

 652 - 

659 0,00     

29 Přijaté příspěvky 

                                        

681     2000,00 1896 2 000,00 

30 Provozní dotace  

                                        

691     15000,00 15000 0,00 31 Výnosy celkem   1182802,00 1293380 1 438 001,00 

32 Hospodářský výsledek   0,00 112440   

  Investiční výdaje   350000,00 288730   

  Příjem půjčky/úvěru         

  Splátka půjčky/úvěru         

  
zůstatek fin. Prostředků k 

31.12.2019         

  fondy   797943 812145   

 

dluhopisy Amundi KB k 

31.12.2019  

 

608 908,28 

  

 
běžný účet  k 31.12.2019 

 

5 048 635,43 

  

 
v pokladně k 31.12.2019 

 

9 142,00 

  

 

peníze na účtech a v 

pokladně  

 
5 666 685,71 
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Kruh žen 
 

Pravidelně se setkáváme každé druhé úterý v měsíci. 

V loňském roce takovýchto setkání proběhlo celkem 10+ 1 výlet. 

Výlet byl na velikonoční výstavu do Chalupy pod lípou 

v Krásném, kde jsme načerpaly spoustu inspirace pro další tvoření a 

ochutnaly domácí pochoutky v místní kavárničce. 

Během roku jsme malovaly na hrnky, šily květinové brože pod 

vedením Ivy Holečkové, zdobily perníčky pro děti na velikonoční 

neděli, tvořily šperky z korálů, ze slámy a kukuřičného šustí jsme 

vyrobily panenky a ozdoby na stromeček, zdobily perníčky a 

perníkové adventní věnce. Těsně před Adventem jsme vyráběly a 

zdobily adventní věnce. Během roku nás dvakrát přišel navštívit 

bratr farář, na první návštěvě se seznámil s naší prací a na druhou 

vánoční návštěvu si pro nás připravil biblické zamyšlení. Závěrem 

chci poděkovat všem sestrám, které se po celý rok staraly o to, 

abychom na Kruhu měly i něco dobrého do žaludku. :-) 
 

 

Zpráva Křesťanská služba 
 

Co říct k fungování křesťanské služby? Zabývá se stále 

stejnými činnostmi, jako před rokem a před lety. Jedna z nás má 

vždy 3 měsíce na starosti psát přání k narozeninám, podle seznamu, 

který dostaneme od pastorační pracovnice.  

Blahopřejeme k 75, 80 narozeninám a po 80 každý rok.  

Jde-li o člověka známého svou účastí při sborových 

shromážděních, tak někdy po dohodě a přání osobně navštěvujeme. ¨ 

S některými oslavenci se scházíme třeba každý rok, protože víme, že 

je to pro ně potěšením a povzbuzením. U lidí, které osobně neznáme, 

nevíme, co je osloví, a tak se to jeví jako formální, ale někdy se 

dozvíme, že to potěšilo, někteří dokonce poděkují písemně.  

Každá z nás má také někoho, s kým se setkává častěji až 

pravidelně. Většinou jde o lidi, kteří žijí osaměle a vítají setkání a 

možnost ke sdílení se. Nejde jen o členy našeho sboru, ale o 

sousedy, přátele, známé. 
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Každý z nás je volán k tomu být tu pro druhé. Jsem k tomu 

vybízeni slovy bible „Jedni druhých břemena neste“. Nejde jen o 

sdílení strastí, ale i radostí. 

Pokud víte o někom kdo stojí o návštěvu, tak nám to řekněte. 

Ke křestanské službě jsme voláni všichni, každý ve svém okolí 

můžeme a máme  působit, darovat svůj čas. 
 

Za Věru Trojanovou, Ester Kabíčkovou sepsala Marta Topinková 
 

 

Zpráva z Kazatelské stanice v Bystřici n.P. 
za rok 2019 

 

Život v naší kazatelské stanici se příliš nelišil od předchozího 

roku. V první polovině roku  jsme měli možnost seznámit se s 

kazateli,kteří nám posloužili kázáním v době nepřítomnosti bratra 

faráře. Velmi si toho vážíme a jsme jim vděčni za jejich pomoc.  

Čtené bohoslužby se konaly 2x. 

Do června se scházely děti v náboženství. V novém školním 

roku 2019-2020 se nepodařilo náboženství realizovat.  

Biblická hodina se konala s br. seniorem Keřkovským 1 x za 14 

dni. Společně s divišovskými jsme uspořádali besedu s promítáním o 

cestě do Peru-se s. L.Královou. 

Nyní se s br. f. Ondřejem Rumlem scházíme každý týden v 

počtu 5. 

Podle možností se účastníme Kavárníčky pro seniory v Novém 

Městě n.M. a jsme rady za toto společenství.  

V únoru jsme navštívili u příležitosti 93. narozenin s. Boženu 

Kovářovou, která byla stálou účastnicí bohoslužeb a biblických 

hodin,má stále velký zajem o dění v našem sboru i celé církvi. 

Radovali jsme se z toho, že jí zdravotní stav dovolil,aby mohla s 

námi prožít bohoslužby o Velkém pátku a o 1. adventní neděli. 

Také jsme navštívili s. Kintrovou, která  vzhledem k nemoci 

nemůže být na bohoslužbách. Moc na ní myslíme, a přejeme, aby jí 

víra a láska byla oporou v jejich bolestech. 

Stejně tak myslíme i na manžele Maršálkovi, kteří patřili k 

věrným duším našeho společenství, ale i jim zdravotní stav nedovolí 

účast na bohoslužbách. 
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V červenci jsme si spolu se vzpomínkou na br. seniora Batelku, 

připomněli i 100. výročí  narození naší velmi obětavé a pracovité 

sestry Věry Ťupové 

O prázdninách se z bytu v našem sborovém domě odstěhovala 

rodina pana Kutnika. Momentálně v bytě bydlí s. Sára Nováková 

Partlová-varhanice naší KS- po dobu oprav domu v Lesoňovicích. 

Na tomto místě bych jí chtěla poděkovat za hudební doprovod při 

bohoslužbách a také její holčičce Ráchel,která od jednoho měsíce je 

pravidelným a trpělivým účastníkem bohoslužeb. Poděkování patří 

všem, kteří se starají o chod našeho domu ať je to úklid nebo péče o 

zahradu. 

24.11.2019 mimořádné sborové shromáždění schválilo opravu 

bytu ve sborovém domě. 

L.Navrátilová 
 

 

Pěvecký sbor Naenia 
 

Pěvecký sbor Naenia i v roce 2019 pokračoval ve své činnosti. 

Zpíval při bohoslužbách, na Noci kostelů, při instalaci nového faráře 

atd. Snahou bylo oslovit i další ženy, potažmo muže a děti a zpívat 

více při provozu církve. Částečně se to podařilo, děti se zapojily do 

zpívání při bohoslužbách první adventní neděle. Jejich vystoupení 

bylo velmi zdařilé a je to příslib do budoucnosti. Touto cestou chci 

oslovit další nadšence pro zpívání, aby se neostýchali a přišli některý 

čtvrtek od 19:30 do presbyterny, kde zpíváme.  
 

Za všechny zpěvanky Jana Kabrdová 

Nedělní škola 
 

V novoměstském sboru se při bohoslužbách scházejí děti v 

nedělní škole v různém počtu. Ve skupince mladších se schází 6 – 18 

dětí, ve starší skupince bývá dětí o něco méně. V současné době se 

stará o děti v nedělce 13 učitelů. Můžeme se tedy střídat, vzájemně 

se podpořit a nabízet dětem celou škálu způsobů, jak předávat 

biblickou zvěst. V letošním roce probíráme s dětmi modlitbu Páně a 

čeká nás Krédo. 

Kromě pravidelné nedělní školy se rádi potkáváme s dětmi při 

dalších aktivitách – Velikonočním programu pro děti, nácviku 
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Vánoční hry, společném výletě atd. 

Děti jsou našimi skvělými učiteli a celá nedělka je docela 

dobrodružství, ve kterém se cítíme o něco bezpečněji díky podpoře 

bratra faráře Ondřeje Rumla, který nás pomocí i radou provází nejen 

na pravidelných schůzkách učitelů NŠ. Pokud byste měli chuť se 

přidat a na přípravě nedělní školy a dalších aktivit pro děti se 

podílet, budete s radostí vítáni! 
 

Za učitele NŠ Markéta Popelová N. 
 

 

Setkání střední generace. 
  

Setkání probíhají pravidelně každé třetí úterý v měsíci kromě 

letních měsíců a prosince. 

Setkáváme se nad různými tématy, jejichž společným tématem 

je duchovní rozměr. Průměrná návštěvnost je 10 účastníků. Pestrost 

a kvalita přednášejících bohužel nepřilákala větší počty zájemců a 

jejich skladba se vždy odvíjela podle nabídky programu. Nelze 

konstatovat, že jde o setkání střední generace, účastníci byli většinou 

vyššího věku. 

Poděkování za zajišťování programu i letos patří panu 

Jaroslavu Ondráčkovi. 

  

Nastal, myslím, čas k tomu, aby se organizací těchto setkání 

ujali mladší zástupci našeho sboru a dali tím směr a náplň zajímající 

právě střední generaci. 

A tak od května budu čekat s pomyslným veslem na předání 

jistě zajímavé a záslužné činnosti našeho sboru. 

  

Ivo Fiala 

 

 

Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 5.dubna 2020.  

Uzávěrka je 31. března 2020.  
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
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Číslo sborového účtu: 5500213339/0800 
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