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Zprávy ze staršovstva 26.3.2014 
 

 Staršovstvo stanovilo schůzku obnovené skupiny pro vybírání 

saláru na středu 9.4. v 18 hodin. 

 Staršovstvo ustavilo základ teologické komise ve složení  

Z.Šorm, V.Hrouda, J.Jirků, Z.Slonek. 

 Staršovstvo projednalo návrh motivačního dopisu pro výběr 

saláru, který připravili Z.Šorm a P.Hladík. 

 Staršovstvo stanovilo výši paušální náhrady, kterou budou 

platit zaměstnanci sboru za použití služebního automobilu pro 

soukromé účely, na 6,-Kč/km. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravě programu Noci 

kostelů. 

 V.Peňáz podal zprávu o realizaci nájezdové rampy do 

novoměstského kostela. 

 Staršovstvo projednalo výstupy ze sborového shromáždění. 

Návrh z Bystřice na častější vysluhování Večeře Páně byl postoupen 

výboru kazatelské stanice. Z.Andrejs si vzal na starost řešení žádosti 

br.Šutery o zajištění péče o zahradu v Blažkově. 

 Vymalování předsíňky u presbyterny provedl I.Fiala. 

 Staršovstvo jednalo o možnostech opravy plotu u 

novoměstského kostela. Z.Šorm předal cenové nabídky na plot 

z pletiva, které zajistil D.Gregor, Z.Tatíčkovi, aby je hospodáři 

zvážili a navrhli řešení. 

 V.Hrouda předložil staršovstvu návrhy na posuzovatele 

projektových záměrů sborového domu v Novém Městě a vyzval 

presbytery, aby případně navrhli jiné tak, aby dubnové staršovstvo 

mohlo rozhodnout o jeho zadání. 
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 J.Růžička podal zprávu o narovnání plotu u novoměstského 

kostela směrem k prodejně Hruška. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o výsledku dobrovolných sbírek 

na pomoc Ukrajině (7900,-) a na církevní tisk (3554,-). 

 Staršovstvo jednalo o možnostech záznamu nahrávek 

bohoslužeb v elektronické podobě. B.Daněk připraví návrh, který 

bude řešit i přehrávání v DPS a u dalších zájemců z členů sboru. 

 Staršovstvo souhlasilo s nákupem nového sporáku pro farní byt 

v Bystřici. 

 J.Jirků informoval staršovstvo o reakcích různých sborů na 

rozhodnutí synodní rady ukončit finanční podporu pastoračních 

pracovníků ke konci tohoto roku. Staršovstvo s tímto rozhodnutím 

synodní rady nesouhlasí a chce iniciovat projednání této záležitosti 

na synodu. Formulaci dopisu a případného návrhu svěřilo teologické 

komisi. 

 Staršovstvo souhlasilo se svoláním brigády na úpravu zahrady 

okolo kostela na pátek 28.3. od 15 hodin. 

 Staršovstvo projednalo žádost L.Liškové o pomoc při 

organizaci společného víkendu s partnerským sborem z Betzingen 

(30.5.-1.6.). V.Peňáz a I.Fiala přislíbili pomoc se zajištěním 

nedělního oběda. Z.Tatíček se spojí s L.Liškovou a zjistí, co dalšího 

je třeba. 

 Z.Šorm seznámil staršovstvo s velikonočním sborovým 

dopisem, přípravou velikonočních shromáždění a jednáním 

s br.farářem Daňkem o ekumenických bohoslužbách. Br.farář Daněk 

nepovažuje současnou podobu ekumenických shromáždění za 

perspektivní, ale je otevřen pro jejich jinou podobu. 

 Staršovstvo souhlasilo se zřízením vývěsky u vchodu do 

zahrady z ulice Křenkova. 

 Z.Šorm informoval o úpravách sklepní místnosti v Bystřici pro 

Nedělní školu.  
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Milé sestry, milí bratři, 
 

rád bych se na vás obrátil s prosbou o pomoc při dokončení 

materiálu, který by měl našemu sboru sloužit jako strategický plán 

pro další roky. Jak už víte, v našem sboru mluvíme už několik 

měsíců o tom, jak se připravit na změnu financování církve. Jistým 

vstupním podkladem, či jakýmsi jízdním řádem, by pro nás mohl být 

materiál s názvem „Strategie 2023“. Na tomto místě bych rád 

poznamenal, že se nejedná o finanční plán. Tento materiál by měl 

být spíše pomůckou pro plánování pravidelných každoročních 

aktivit, ale měl by nám pomoci plánovat i v dlouhodobém horizontu. 

Při jeho vytváření jsme proto hodnotili současný život v našem 

sboru a zároveň jsme se zamýšleli nad jeho dalším směřováním. To 

vše jsme se pokusili zformulovat do vize s výhledem do roku 2023. 

Já si z ní dovolím odcitovat: „Chceme mít sbor, ve kterém 

pravidelně probíhají tradiční, případně nově žádaná shromáždění, 

ve kterém se vysluhují svátosti, ve kterém se konají svatby a pohřby, 

ve kterém se káže Boží Slovo, ve kterém se vyučují základy věrouky, 

který je prospěšný širší komunitě diakonickou službou i jinak a který 

je finančně soběstačný a stabilní.“  

Nejsme úplně na začátku, strategie je z velké části hotová, a to 

díky tematickým rozhovorům, které jsme vedli na konci roku 2013 a 

začátkem roku 2014. Těchto několika setkání se zúčastnili kromě 

presbyterů také někteří další členové našeho sboru. V současné době 

máme prosto v ruce základní materiál, ve kterém najdete kromě 

obecných informací také konkrétní plány a aktivity pro následující 

roky. Rádi bychom tuto strategii rozšířili o náměty a připomínky 

těch z vás, kteří jste neměli možnost se rozhovorů zúčastnit. Tento 

dokument je vám k dispozici ve věži kostela nebo ve sborové 

kanceláři, případně o něj požádejte svého presbytera. Náměty a 

připomínky směřujte přímo na mě, a to  písemně nebo osobně. 

Písemné podněty prosím předejte do sborové kanceláře nebo mi je 

pošlete e-mailem na adresu petr.hladik@rozhlas.cz.  

Strategie sboru by pro nás měla být vodítkem pro to, jaké akce 

chceme dělat i v následujících letech,  kdy bude z velké části jenom 

na nás zajistit každodenní provoz sboru. Přitom bychom měli síly a 

mailto:petr.hladik@rozhlas.cz
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chuť na to, abychom se mohli pustit do nákladnějších investic, 

případně charitativních projektů, a to za předpokladu, že i nadále 

dokážeme nabídnout všem našim členům pravidelný a naplňující 

bohoslužebný život. 

Děkuji proto všem, kteří už nyní takto spoluvytvářejí náš sbor. 

 

Petr Hladík, kurátor 

 

 

Návštěva bratří a sester z Betzingen 
v našem sboru 

 
Již přes dvacet let trvá přátelství a partnerství s evangelickým 

sborem v Německu, v městě Betzingen. Tenkrát vyjel autobus plný 

členů našeho sboru na cestu do Švábska. Byli jsme srdečně přijati 

v rodinách, prožili strhující prohlídku Kostnice, společné 

bohoslužby a mnoho pěkných chvil. Po této první výpravě 

následovala řada vzájemných návštěv, poznali jsme mnoho 

zajímavých míst i historických souvislostí v Německu a mohli 

ukázat také pamětihodnosti a krásnou přírodu české země. Naše 

pěvecké sbory se také pustily do úspěšného projektu společného 

zpívání. Přátelství, která tehdy vznikla, trvají dodnes. 

 

Vzájemné návštěvy už nejsou tak velké, vždy jsou ale milé a 

srdečné. Letos němečtí bratři a sestry opět přijedou. Jsou pozváni na 

prodloužený víkend 29.5. – 1.6. Ještě nevíme přesně, kolik jich 

přijede, přibližně asi 10. Chceme jim ukázat město Poličku a hrad 

Svojanov, ale to hlavní je společné setkání a sdílení. Rádi bychom 

zase uspořádali podvečer na farské zahradě s posezení u ohně, kam 

jsou co nejsrdečněji zváni všichni, kteří by se s návštěvou z 

Německa chtěli setkat. Co se týče porozumění – žádný strach, 

překladatelů zde bude dostatek.  

Těšíme se moc na společenství plné lásky a vzájemného 

porozumění. 
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Kalendárium akcí sboru duben 2014 
 

6.4. BY, NM – při bohoslužbách káže host - J.Beneš 

8.4. NM 19.30 – rukodělný Kruh  

9.4. NM 18.00 – schůzka těch, kdo vybírají salár 

10.4. BY 11.00 – katecheze dospělých 

13.4. 

Květná 

neděle 

BY 7.50, NM 9.00 - Bohoslužby 

DPS 14.00 – bohoslužby pro méně pohyblivé s VP 

NM 18.00 – benefiční koncert „Ladíme postně“ 

15.4. NM 19.00 – střední generace 

16.4. BY 15.00 – Klub maminek 

17.4. 

zelený 

čtvrtek 

NM 16.00 - Program pro děti – připomínka Ježíšovy 

poslední večeře 

BY 17.00, NM 19.30 – Pašije 

18.4. 

velký 

pátek 

BY 7.50, NM 9.00 – bohoslužby s VP 

Mládež – nešpory v DD Mitrov 

20.4. 

Velikon. 

neděle 

BY 7.50, NM 9.00, BL 10.45 – bohoslužby s VP 

21.4. NM 9.00 – rodinné velikonoční bohoslužby s hrami 

23.4. NM 18.00 – staršovstvo 

24.4. BY 11.00 – katecheze dospělých 

30.4. BY 15.00 – Klub maminek 

6.5. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

8.5. BY 11.00 – Katecheze dospělých 

 Akce, které nás čekají: 

17.5. Seniorátní den rodiny na téma „Tak trochu jiná škola“ – 

Horní Vilémovice 

23.5. NM 17.30 - Noc kostelů 

29.5.-1.6. Zasedání synodu ČCE na Vsetíně – účastní se Z.Šorm 

30.5.-1.6. Návštěva z Betzingen 

8.6. Svatodušní svátky + konfirmace 

15.6. Rodinná neděle na závěr školního roku + „zahradní 

slavnost“ 
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Krátké zprávy a pozvánky 
 

 Postní sbírka na církevní tisk vynesla částku 3554,- Kč.  

 

 Sbírka na pomoc Ukrajině vynesla v našem sboru částku 7900,- 

 

 Děti na rodinném odpoledni 16. března vybíraly, na co se 

použijí peníze utržené na Adventním jarmarku, které přesahují 

částku potřebnou na adopci na dálku. Z projektu organizace 

Člověka v tísni „Skutečný dárek“, který pomáhá lidem ve 

třetím světě, děti vybraly vybudování studny (4.500,- Kč), 

koupi kozy (900,- Kč), koupi jednoho včelího úlu (850,- Kč) a 

vybudování WC (600,- Kč).  Celková cena je 6.850,- Kč. 

(6.000,- výtěžek jarmarku a 850,- Kč přidali rodiče při 

rodinném odpoledni). Podrobnosti si můžete přečíst 

v samostatném článku. 

 

 Pozvánky ze seniorátu 

 

 Žďár nad Sázavou, neděle 13.dubna v 18 hodin 

Bohoslužba v Batyskafu, slovem provází Petr Gallus,  

hraje skupina Seiftiú (Hr. Králové). 

 Jihlava (kostel), neděle 13.dubna v 19 hodin 

Jazzové variace na Slovanské tance a na písně  

z Evangelického zpěvníku,  

hrají Jakub Dvořáček (klávesy) a Jan Keller (violoncello) 

 Sněžné, neděle 20.dubna ve 14.30 hodin 

Vocatus Ecumenicus, mužský pěvecký sbor z Jimramova 

 

 Pozvání k sousedům: 

  Polička, sobota 19.dubna v 17 hodin 

Jakub Dvořáček (piano) a Petr Gallus (slovo): Dokonáno, 

autorský velikonoční melodram 
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 Sázava, 4. května, 10-17 hodin 

Velká sázavská slavnost: 

-předání ekologické certifikace 

-slavnostní otevření nové stodoly, přednáška o tajných 

evangelících (dr. Ota Halama) 

-rozmanité odpoledne ke Dni Země (workshopy, 

lukostřelba, fair trade) 

-koncert skupiny Noční optika (Praha) 

 

 

Rodinné odpoledne se „Skutečným dárkem“ 
 

Každoročně je 

věnován výtěžek 

z Adventního jarmarku 

na projekt adopce na 

dálku, do kterého je náš 

sbor již několik let 

zapojen. Letos výtěžek 

stačil nejen na pokrytí 

nákladů, s adopcí 

spojených, ale dokonce 

ještě peníze zbyly. Se 

souhlasem staršovstva 

mohli učitelé nedělní 

školy rozhodnout, na co 

budou tyto peníze 

využity. Shodli jsme se, 

že část peněz použijeme 

na obnovu dětského hřiště 

v parku u kostela a že 

také určitě chceme 

podpořit nějaký zajímavý 

charitativní projekt. 

Zaujal nás „Skutečný 

dárek“ od Člověka v tísni.  



8 

 

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace, která vychází 

z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity.  

V současnosti pomáhá lidem z více jak 25 zemí celého světa, ale i 

v České republice. Věnuje se humanitární a rozvojové pomoci, 

sociální integraci, vzdělání a osvětě, podporuje lidi a skupiny, kteří 

bojují za lidská práva.  

„Skutečný dárek“ 

funguje tak, že koupíte 

konkrétní věc, která je pak 

využita zejména v Africe či 

Asii. Výběr dárků je veliký, 

pokrývají oblasti zdraví, 

obživy, vzdělání a pitné vody. 

Abychom zjednodušili dětem 

rozhodování, hlasováním 

jsme předem určili 8 

možností, mezi kterými pak dál děti vybíraly (včelí úl, veselá koza, 

20 kuřat, pumpa na čistou a zdravou vodu, latríny, osivo, bezpečný 

porod a ošetření nemocného).  

V neděli 16. března bylo při rodinném odpoledni ze všeho 

nejdříve potřeba 

najít dárek, ukrytý 

v kostele. Děti brzy 

objevily veliký 

balík a v něm pak  

schované jednotlivé 

„skutečné dárky“ - 

krabičky, které 

zároveň sloužily 

k hlasování. 

Pověděli jsme si, 

proč jsou vybrané 

dárky důležité. Děti 

v bodech ke každému dárku napsaly, proč má smysl ho podpořit. 

Pak si každý, kdo přišel, vzal kamínky a hlasoval pro dvě věci, které 

by chtěl podpořit. V konečném součtu děti a dospělí vybrali  pumpu 

na čistou a zdravou vodu, včelí úl a veselou kozu. Protože k té bylo 
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ale ještě třeba pár peněz vybrat, dospělí se domluvili, že každý něco 

přidá – a nakonec bylo k dispozici tolik, že jsme mohli koupit ještě 

záchod!  

Z peněz na pumpu Člověk v tísni vrtá nové pumpy nebo 

opravuje nefunkční. V Africe místní ženy chodí pro vody i kilometry 

daleko, a často má povrchová voda tak špatnou kvalitu, že se po ní i 

umírá. Díky čisté podzemní vodě se výrazně snižuje nemocnost. 

Cílem nákupu veselé kozy a včelího úlu je podpora ekonomické 

samostatnosti pro majitele tohoto daru. Ten, který obdrží včelí úl, 

tak nejenže získává med pro svoji rodinu, ale zbývá mu i na prodej, 

čímž může zlepšit ekonomickou situaci rodiny. Navíc se med 

využívá i jako medicína a pro posílení imunity. Koza je pro chudou 

rodinu zdrojem čerstvého mléka a příjmů. Každý rok má koza 

kůzlata, takže rodina může stádo buď rozšiřovat, nebo si přilepšit 

jejich prodejem. A záchod je samozřejmě také důležitý – v chudých 

zemích vykonávají lidé většinou svoji potřebu do křoví, a tím se 

roznáší mnohé nemoci a kontaminuje se pitná voda. Proto zřízení 

záchodu zachrání mnoho lidských životů.  

Po zodpovědném hlasování se děti odreagovaly při hraní 

afrického fotbalu. V čem se liší africký fotbal od našeho? V podstatě 

nijak, jenom se nehraje s koupeným míčem, ale s míčem, který je 

vyrobený z toho, co mají 

děti po ruce. Na závěr si 

děti vyrobily sloní zrcátko. 

Chvíli hrála africká hudba, 

v průběhu odpoledne jsme 

uždibovali dobroty a 

zájemci si mohli listovat a 

pročítat nejrůznější knížky 

o zemích a lidech, kterých 

se toto odpoledne týkalo. 

Za nákup jsme dostali certifikáty, které si můžete prohlédnout na 

nástěnce v presbyterně. Můžete se na nich přečíst, jak bude dar 

využit a také se můžete seznámit s konkrétním příběhem, kde tento 

dárek již pomohl.  

 

Daniela Šimková 
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Oznámení čtenářům: 
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 11. května 2014. Uzávěrka 

je 30. dubna 2014.  

 

 

 

 

  

OOcchhoottnniicckkýý  ddiivvaaddeellnníí  ssoouubboorr  

KKřřííddllaa  

sseehhrraajjee  ddiivvaaddeellnníí  vveesseelloohhrruu    

  

  

 

 

V KD Křídla: 
 

Sobota  5.  dubna 2014        v 19
00

 hodin 

Neděle   6. dubna 2014        v 15
00

 a v 19
00

 hodin 

Sobota 12. dubna 2014        v 19
00

 hodin 

Neděle 13.  dubna 2014         v 19
00 

hodin 

Neděle 20.  dubna 2014   (Neděle velikonoční)  v 19
00 

hodin 

 
Předprodej vstupenek: ZZN v Novém Městě na Moravě, OU Křídla 
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