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Nové staršovstvo
V neděli 20. března jsme v rámci sborového shromáždění zvolili
nové staršovstvo našeho sboru. V období 2022-2028 ponesou za věci
našeho sboru zodpovědnost tito presbyteři (podle abecedy): Hana
Bučková (Bystřice), Josef Dvořák, Ivo Fiala, Petr Hladík, Jakub Jirků,
Libor Král (Blažkov), Jindřich Kintr (Bystřice), Lena Lišková, Miloš
Mach, Eva Novotná, Václav Peňáz, Ondřej Rusňák, Jaroslav Strnad,
Markéta Šimková a Vojtěch Zikmund.
Za jejich náhradníky byli zvoleni – v Novém Městě (v pořadí) 1.
Blahoslav Daněk 2. Milena Petrová 3. Petr Teplý, za Bystřici 1. Marta
Štursová a 2. Jana Míčková a Lukáš Tomášek za Blažkov. Nově zvolení
složí presbyterský slib v neděli 10. dubna.

Postní modlitba
Pane, pomoz lidem nacházet cestu k druhým vůbec hledat,
uvědomovat si že jsou ještě na cestě, že neví všechno, že druzí stojí
hrozně moc za poznání, že jsou to Tvoje děti milované, chtěné že Ty
hledáš cestu ke každému člověku, že nás spojuješ a hodně učíš jeden od
druhého, že se tím učíme od Tebe o Tobě. Pomoz nám prosím poslouchat
ty, kteří nám nejsou tak blízko, kteří mají jiný způsob uvažování, kteří i
Tebe znají jinak a nevadí to, protože Ty jsi větší, než naše lidské poznání
a každý člověk je krásnější a je v něm ukryto mnohem víc, než jsme v něm
schopni rozpoznat, než sám poznává prosím přicházej do kolektivů, kde
si lidé nerozumějí, kde se neposlouchají, kde mnozí prosazují svou a
neptají se, co chtějí druzí a co chceš vlastně Ty. Prosím, působ svým
Pokojem v místech nesouladu, v těžkém mlčení, v obtížných rozhovorech,
v zavřených uších, odvrácených srdcích, smutku v duši, nevyřčených

obavách, chybějící lásce. Prosím, přicházej v plnosti, potřebujeme Tě víc
než tušíme. Bez Tebe nemáme sílu překonávat mosty těžkostí vzdáleností,
bolestí. Pane, Ty dokážeš slepit neslepitelné, utišit neutěšitelné zbořit
hradby, odplavit nedorozumění, přinést naději. Přijď. – vlastní modlitba
- …společně se k tobě modlíme: Otče náš…
Modlitbu připravila: Alena Zapletalová, seniorátní pastorační
pracovnice pro mládež, 25 let, Pržno

Informace ze sboru
Shromáždění, která nás čekají
1.4.
19.30 – schůzka učitelů nedělní školy
6.4.
18.00 – staršovstvo
10.4.
Instalace Daniel Ženatý + slib nově zvoleného
staršovstva
12.4.
19.30 - KRUH
12.4.
18.00 – „Malý koncert s velkým příběhem“ – v rámci
střední generace Heda Čepová
14.4.
15.00 – velikonoční cesta pro malé i velké
Zelený
18.00 – Pašijové čtení
čtvrtek
15.4.
bohoslužby s večeří Páně
Velký
9.00 – NM
pátek
10.45 – Blažkov
17.00- Bystřice
17.4.
bohoslužby s večeří Páně
Neděle
7.50 - Bystřice
velikonoční 9.00 – NM
19.4.
4.5.
6.5.

9.30 - KAVÁRNIČKA (nejen) PRO SENIORY –
Skotsko- slovem i obrazem provede Ida Tenglerová
18.00 – Staršovstvo
19.30 – schůzka učitelů nedělní školy

Sbírky:
Momentálně probíhá postní sbírka do pokladničky na pomoc
Ukrajině, kterou vyhlásila Diakonie ČCE. Přispět můžete také na účet
sboru s poznámkou Ukrajina, nebo na faře.
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Sbírka na podporu církevního tisku a jinou publikační činnost
vynesla v našem sboru částku 5.534,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
V měsících dubnu a květnu probíhá výběr jarní sbírky, která je
určena, polovina na Jeronýmovu jednotu a polovina na podporu sboru.
Prosíme, pamatujte na ni.

Pozvánky ze seniorátu
Humpolec:
9. 4. sobota od 15 hodin - přednáška „Jan Želivský“ v bývalé synagoze
14. 4. čtvrtek od 18 hodin - koncert pěveckého sdružení Tucet z
Humpolce v kostele
ČCE Jihlava:
5. 4. v 19.00 Modlitba Taizé v kostele Povýšení sv. Kříže.
24. 4. v 17.30 Něco pro uši, pro očiu i pro duši, hraje ViemtoMarero Duo
(kytara a flétna), téma: Apokalypsa byla zítra (Jan Keřkovský)
Pelhřimov - Strměchy:
10. 4. květná neděle od 11:00 ve Strměchách bohoslužby s melodiemi z
Jesus Christ Superstar v podání tensingu.
23. 4. sobota od 17:00 v kostele Sv. Víta v Pelhřimově benefiční koncert
pro Ukrajinu: Ten Sing, Čtyřfuk, Rainbow Gospel Choir (Praha).
Sázava a Žďár nad Sázavou:
1. 4. 16:00 Žďár n.S., Kopečná 13, Světový den modliteb
10. 4. 17:00 Žďár n.S., poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře, Ekumenická bohoslužba za mír a za Ukrajinu
10. 4. 18:00 Žďár n.S., bohoslužba u tety Hany s kapelou Thom´s valley
14. 4. 17:00 Sázava, Pašijové čtení 24. 4. Sázava, bohoslužby +
rozmanité odpoledne ke dni Země
21.5. Sázava, koncert ekumenické folkliturgické skupiny Jizeroš
Velké Meziříčí:
1. 4. 18h kavárnička dříve narozených (postní pobožnost, promítání)
2. 4. 17h setkání mládeže (Tř,HV,VM)
6. 4. 18h večer s Ivanem Gabalem: Ruská invaze, Evropská unie, Česko
- naše možnosti a nástroje.
12. 4. 18h předvelikonoční nešpor
14. 4. 17h pašije s koncertem
18. 4. Velikonoční procházka po okolí Tasova (sraz 14h před COOPem)
út 15.30-17.30 + so 9.30-11.30 základy češtiny pro ukrajinské hosty
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Třebíč:
9. 4. od 15:00 velikonoční prozpěvování v Diakonii Myslibořice
10. 4. od 15:30 velikonoční prozpěvování v evangelickém kostele v
15:30 hodin

Anketa o Zprávách a ohlasech a webových
stránkách sboru
Už v minulém (březnovém) čísle Zpráv a ohlasů Martin Popel,
správce webových stránek našeho sboru, informoval o tom, že a částečně
i jak proběhla anketa o těchto sborových nástěnkách – ve virtuální (totiž
webových stránek) i papírové podobě (neboli Zpráv a ohlasů), stejně tak
bylo možné vyplnit i anketní lístek. Sešlo se asi 25 odpovědí.
Ohlasy (nejen Zpráv a ohlasů) vyznívají pozitivně – při hodnocení
současné podoby převažují ty nejlepší známky ze školní stupnice
(jedničky a dvojky), stejně tak jsou ZaO čteny (v zásadě celé). Většina
odpovědí hodnotí kladně současnou podobu. Měsíční interval vydání
vyhovuje, také s ohledem na to, že mezi nejčtenější rubriky patří zprávy
ze staršovstva a pozvánky na aktuální sborové akce. Vysoko se v
hodnocení také dostaly další rubriky – historie, diskuse, modlitby a
rozhovory. Případné změny by se mohly týkat rozsahu a také grafické
podoby sborového magazínu. Zazněly také díky Slávkovi Žilkovi, který
Zprávy a ohlasy dlouhodobě redaktorsky vede, a k těm se rád připojuji.
Stejně i webové stránky sboru jsou hodnoceny kladně. Aktuality,
videa bohoslužeb, fotogalerie a kalendář akcí byly jejich části, které
odpovídající nejvíc zajímají. I webové stránky by mohly doznat
drobných změn, jen i ty stojí na časových možnostech těch, kdo stránky
spravují a tvoří. Zvlášť si vážím práce Martina Popela, který stránky
spravuje.
Díky patří také těm, kdo touto anketou dali vědět, co jim přijde
dobré (i méně dobré) a poskytli tak zpětnou vazbu tvůrcům. Za ně si
dovolím tvrdit, že největší pomocí a odměnou by bylo zapojení dalších
členek a členů sboru – ať už jakkoli – napsáním článku, zapojením se do
redakční práce, tipem, nápadem.
Ondřej Ruml
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Procházka bohoslužbami - kostel
K bohoslužbám patří také „místnost pro liturgické shromáždění“.
V našem sboru bohoslužby slavíme jak v kostelích, tak také v místnosti
ve sborovém domě v Bystřici. Hezky a přehledně o tom píše katolický
teolog Zdeněk Bonaventura Bouše, ve své Malé katolické liturgice
(Praha 2004, str. 19-21)
„Křesťanský kostel… není posvátný okrsek (templum) jako
jeruzalémský chrám, v němž byli mužové judští nejblíž svému Bohu,
Hospodinu, tajemně přítomnému v prázdné nejsvětější svatyni hlavní
budovy. Tím méně je obdobou chrámu nebo obětišť nežidovských.
V antických chrámech sídlilo v často nepřístupné cele božstvo
zpřítomněné idolem, na obětištích kenaanských, na „výšinách“ známých
z bible, byla přítomnost božstva symbolizována stélou falického tvaru.
Věřící se před chrámy neshromažďovali především jako společenství
stejně smýšlejících. Přicházeli každým sám k svým bohům, které bylo
třeba prostřednictvím kněží uprosit a smířit oběťmi a modlitbami.
Takový styk s božstvem byl možný jen na těchto místech: na místech
vydělených ze světa a posvátných. Kostel není místem ze světa
vyděleným a posvátným. Je pro církev potřebný asi tak, jako byly pro
Židy v diaspoře potřebné synagogy, nikoliv svatyně konkurující
jeruzalémskému chrámu, ale školy, kde se věřící učili Zákonu u učitelů
v Zákoně zběhlých… Bylo by zcela scestné a samu církev v jejím
nejhlubším smyslu ohrožující, kdyby její členové chodili do kostela
v přesvědčení, že takto vycházejí ze ,světa´ do prostředí, které je před
„světem“ chrání, protože je jen v něm možno zakoušet plně boží
přítomnost; kdyby takto pohansky rozlišovali mezi sakrálním a
profánním. Neboť v kostele nejsou blíže Bohu než ve světě, který je
boží, do něhož jsou postaveni a kam plně patří. V kostele jsou proto, aby
slyšeli slovo boží. Bible není totiž sbírka knih, které by si měl člověk číst
především sám v soustřeďujícím soukromí: bible byla psána, aby se
hlasitě předčítala. Slovo v ní uložené musí být hlásáno. V kostele jsou
také proto, aby se hodem lásky ujistili, že jsou údy společenství, v něm
žije vzkříšený Ježíš, jejich Pán a Mistr, a aby se obnovili v jeho
smýšlení.“
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Rok 2005 v novoměstském sboru
(dle poznámek D.Ženatého)
Osoby
Jindřich Houdek z Divišova, dlouholetý presbyter a místokurátor,
zemřel 9. ledna
Zdeněk Šorm ze Soběslavi se stal od 1. září 1. farářem našeho
sboru, byl zvolen 13. března.
Markéta Halamová se stala od 15. září 2. farářkou našeho sboru,
byla zvolena 21. srpna.
Život sboru
Přímý rozhlasový přenos bohoslužeb z našeho kostela se konal 2.
ledna.
Markéta Halamová řekla koncem ledna ano ke své kandidatuře za
2. farářku našeho sboru a v neděli 13.2. u nás poprvé kázala. Sborové
shromáždění zvolilo 1. farářem sboru Zdeňka Šorma ze Soběslavi.
Opravy
Ve sborovém domě v Bystřici byly vyměněny dveře na balkon a
okno v koupelně, za 15.000 Kč.
Sbírky a finance
Sbírka na pomoc postiženým v jihovýchodní Asii činila 29.054 Kč.
Sbírka na výměnu dveří a okna v Bystřici – 11.695 Kč.
Od Mezinárodní organizace pro migraci jsme dostali 20.500 Kč
jako symbolické odškodnění za ztrátu při zabrání 3 zvonů našeho kostela
v roce 1942.
Cizina
Autobusem jsme se vydali od 18. do 22. května do českého sboru
v Peregu Mare v Rumunsku.
Na rekreaci v tyrolských Alpách v Nösslachu jsme byli prvých
deset dnů v červenci.
Jiné
Začátkem května jsme jeli na zájezd do soběslavského sboru a do
střediska diakonie Rolnička.
Na rodinnou neděli jsme jeli odpoledne autobusem do Rovečného,
podívat se do míst, kde má svůj domov farářka našeho sboru Hana
Pfannová. Byli jsme také na rovečínské rozhledně.
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Poslední bohoslužby obou farářů, Hany Pfannové a Daniela
Ženatého se konaly v Bystřici i v Novém Městě v neděli 24. července.
Odpoledne pak byla od 15. hodin zahradní slavnost v parku kolem
kostela. Pod širým nebem hrál herec Vladimír Hauser hru Svatý
František. Účast byla asi dvě stě lidí. Někteří vydrželi zpívat i ohně a při
kalíšku až do druhé hodiny ranní.
Stěhování: Ženatých do Pardubic 27. července, Pfannovi do
Mělníka 2. srpna, Šormovi do Nového Města 22. srpna a Markéta
Halamová do Bystřice 13. září.
Ty pak, Hospodine, nevzdaluj slitování svých ode mne,
milosrdenství tvé a pravda tvá vždycky ať mne ostříhají. Žalm 40,12

Jan Milíč Lochman (1922-2004)
Začátkem dubna (3. konkrétně) uplynulo 100 let od narození Jana
Milíče Lochmana, významného teologa nejen naší církve. Narodil se
v Novém Městě nad Metují, teologii studoval na Komenského
evangelické bohoslovecké fakultě (KEBF), na univerzitě v St. Andrews a
v Basileji. Působil jako spirituál
v teologické koleji v Jirchářích,
přednášel
na
tehdejší
evangelické teologické fakultě,
letech 1960-1968 jako profesor
systematické teologie. Přednášel
i
na
jiných
předních
univerzitách v Evropě a v USA.
V letech 1968-1992 přednášel
na univerzitě v Basileji;
přednášel zde nejprve hostovsky
a po invazi vojsk Varšavské
smlouvy v Basileji zůstal. Od
roku 1969 byl profesorem a
dvakrát byl zvolen rektorem
celé univerzity. Po roce 1989
zajížděl
pravidelně
do
Československa i Česka. Patřil k význačným osobnostem ekumenického
hnutí a křesťansko-marxistického dialogu. Roku 1998 mu byl propůjčen
Řád T. G. Masaryka III. třídy.
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Z jeho díla největšího dosahu u nás došla trilogie (v češtině vydaná
Kalichem v 90. letech minulého století) věnovaná třem základním
textům křesťanské víry: Desatero - Směrovky ke svobodě, Otče náš,
Krédo – Základy ekumenické dogmatiky. Citát je z jeho knížky O
smyslu křesťanských svátků (s. 33):
„Podle jedné prastaré křesťanské tradice řekl Ježíš v tu noc, ve
které byl zrazen – tedy večeře prvního Zeleného čtvrtku -, svým
učedníkům: „To čiňte na mou památku“ (1K 11,24). Tato slova mají na
mysli jeho Večeři – ale mají nadto ještě širší význam. Zavazují nás,
abychom pamatovali na Ježíšovo utrpení, na solidaritu Syna Božího
s utrpením tvorstva, a abychom odpověděli svou vlastní solidaritou
s utrpením. Pokládám to za nesmírně aktuální úlohu – za něco, čeho se
nám nedostává. My všichni jsme v nebezpečí, že pro svůj soukromý a
společenský životní styl přejdeme bezmyšlenkovitě nebo apaticky kolem
bídy našich bližních. Spějeme k tomu, abychom na takovou
bezmyšlenkovitost a apatii zašli – dnes duchovně a zítra snad fyzicky a
materiálně. Co potřebujeme v církvi a společnosti víc než bdělou paměť
a odpovídající jednání, v duchu toho, který trpěl pod Pontiem Pilátem?“

Zveme Vás velmi srdečně na
_____________________________________________________________________________________________________________

MALÝ KONCERT S VELKÝM PŘÍBĚHEM
/VELIKONOČNÍ CESTA/
_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

12.4. v 18,00 hodin
Zpěv, saxofon,doprovod
_____________________________________________________________________________________
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Poděkování
Vážení členové sboru,
z úst kurátora sboru Petra Hladíka jsme se dozvěděli velmi milou
zprávu o vašem velkorysém rozhodnutí podpořit stavbu Domova
Pomněnka v Novém Městě na Moravě částkou 1 milion Kč. Velké díky!
Vážíme si toho, že partnerství s námi berete opravdu vážně. Jak jistě
mnozí víte, projekt stavby nového domova pro seniory s Alzheimerovou
nemocí jsme připravovali velmi dlouho a bylo nutné překonat nesnadné
překážky. Mnoho dalších překážek na nás jistě ještě čeká, než budeme
moci přijmout první klienty a zaměstnance.
Důležitým datem pro nás je 14. březen 2022, kdy bylo předáno
staveniště firmě RONELI stavby SE, která bude stavbu realizovat.
Dokončena by měla být v únoru 2024. Mezitím je nutné vybrat
prostřednictvím veřejné zakázky další firmu, která dodá vnitřní
vybavení. Dodat a instalovat je může ale až po dokončení stavby. Do
konce roku 2024 dále bude nutné stavbu zkolaudovat, dodat veškeré
podklady k vyúčtování poskytnuté dotace na Ministerstvo práce a
sociálních věcí a začít hledat personál. První klienty tak budeme moci
přijímat od ledna 2025.
Realizátorem, investorem a budoucím provozovatelem Domova
Pomněnka je středisko Diakonie v Myslibořicích. Jako svoji nedílnou
součást tento projekt velmi podporuje také náš zřizovatel Diakonie ČCE
(ústředí), potažmo Českobratrská církev evangelická. Podpoří nás
částkou 15 mil.Kč z darů a dále 20 mil.Kč formou zápůjčky. Současně
Správní rada Diakonie rozhodla o využití Svatodušní sbírky v roce 2023
na podporu Pomněnky.
Dotaci nám dále poskytlo také přímo Nové Město na Moravě a
Kraj Vysočina. Kromě těchto velkých donátorů nás již podpořilo mnoho
měst a vesnic z regionu i soukromých osob.
Jak vidíte, nejsme v tom sami. Je to pro nás povzbuzením a velmi si
vážíme obrovské pomoci, bez ní by nebylo možné stavbu realizovat.
Pomněnku stavíme pro lidi z Nového Města na Moravě a jeho
nejbližšího okolí, kteří trpí Alzheimerovou nemocí či jiným typem
demence. Naším cílem je, aby i přes obtíže, které tato nemoc přináší,
mohli i nadále žít v blízkosti své rodiny a v místě, které znají. Pomněnka
bude mít kapacitu 30 lůžek a práci zde nabídneme 24 lidem. Byli
bychom moc rádi, pokud by se našli zájemci také ve sboru.
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Provoz Pomněnky jsme koncipovali co nejúspornější. V aktuální
situaci zdražování energií jsme rádi, že jsme se rozhodli pro vytápění
tepelným čerpadlem. Vstupní investice je sice dražší, ale další provoz
přinese úspory. Stejně tak budeme šetřit správní náklady, protože
účetnictví a mzdová agenda budou zajišťovány z Myslibořic.
Náklady na provoz budou pokryty stejně jako v Myslibořicích ze tří
hlavních zdrojů. Z plateb klientů, provozních dotací Ministerstva práce a
sociálních věcí a plateb zdravotních pojišťoven. Rádi budeme
samozřejmě za jakoukoli další podporu i v době provozu, protože bude
nutné splácet zápůjčku z Diakonie ČCE.
Za správní radu myslibořického střediska s úctou Michaela Grmelová
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Evangelický sbor v Novém Městě na Moravě uspořádá

v neděli 12. června 2022
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
směr:

HRANICE NA MORAVĚ,
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A
HRUBÁ LHOTA
Program:
bohoslužby Hranice na Moravě + setkání při kávě
oběd ve Valašském
Meziříčí
návštěva hospice
Citadela VM
prohlídka kostelů
v Hrubé Lhotě a
Valašském Meziříčí, setkání při kávě
Odjezd v 6.30 z NMNM
Předpokládaný návrat okolo 19.00
Cena: 500 Kč (záleží na obsazení autobusu)
Přihlásit se můžete: na přihlašovací listinu v kostele,
nebo e-mailem: nmnm@evangnet.cz
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Evangelický sbor v Novém Městě na Moravě
pořádá

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
8. - 12. srpna 2022
Pro děti prvního stupně ZŠ
Místo: presbyterna a park u evangelického kostela v NMnM
VEDENÍ TÁBORA: Debora a Ondřej Rumlovi
STRAVOVÁNÍ: 3x denně (2 svačiny a oběd)
PROGRAM 8.30-16.30 je připraven s ohledem na věk a zdatnost dětí
CENA: 1000,- Kč za dítě. Platba hotově či převodem z účtu. Údaje k
platbě obdržíte s potvrzením o přijetí přihlášky a podrobnými
informacemi do 20. července.
PŘIHLÁŠKY: písemně na e-mail: nmnm@evangnet.cz, případně
osobně Křenkova 151 (evangelická fara)

Přihláška na letní příměstský tábor:
Příjmení a jméno dítěte: .......................................................…………...….............…
Datum narození:……………………..

Adresa: .....................................…

E-mail rodiče:………………………….

Telefon rodiče: ………………………..

Jména rodičů: …………………………………………………………………………………………………..
Podpis rodiče: .....................….................……………………………………………

©Zprávy a ohlasy
Měsíčník novoměstského sboru ČCE
Pro vnitřní potřebu vydává:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Křenkova 151
592 31 Nové Město na Moravě
tel. 566 616 244, IČ 43378854
e-mail: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
Číslo sborového účtu: 5500213339/0800
K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz
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