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Krátce ze staršovstva 
 
- Staršovstvo vzalo na vědomí zprávu Ondřeje Rusňáka, který je 

pověřený přípravo úprav na faře v souvislosti se stěhováním nové 

farářské rodiny. Opravy začnou nejpozději v květnu. 

- Na sbor přišla žádost o povolení stavby vodovodní přípojky 

částí parku k sousední čtyřbytovce č.p. 864. Přípojka měla vést 

v délce cca 30 metrů přes pozemek sboru a stavba by do budoucna 

musela mít ochranné pásmo 1,5 metru na každou stranu. Staršovstvo 

žádost projednalo se zástupci uvedeného domu a nakonec žádost o 

povolení zamítlo. 

- Staršovstvo se znovu zabývalo otázkou využití peněz za prodej 

sborového domu a dohodlo se na následujícím postupu. Do září 

připraví bratr kurátor ve spolupráci s bystřickými studii oprav 

sborového domu v Bystřici i konkrétním rozpočtem. Dále osloví 

předkladatelku návrhu na koupi bytu v Praze či Brně sestru Libuši 

Kaláškovou a požádá ji o přípravu návrhu na koupi a správu 

takového bytu. Oba návrhy pak staršovstvo projedná v září a 

případně znovu předloží sborovému shromáždění. 

- Staršovstvo také projednalo program na Velikonoce a měsíc 

květen: 

- Čtvrtek 18. dubna 2019 Nové Město na Moravě od 18:00 

Pašije, od 19:00 Pašije pro děti v presbyterně 

- Pátek 19. dubna 2019 7:50 Bystřice nad Pernštejnem a 9:00 

Nové Město na Moravě – bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně. 

Káže Vojtěch Hrouda. 

- Neděle 21. dubna 2019 - 7:50 Bystřice nad Pernštejnem,  9:00 

Nové Město na Moravě a 10:45 Blažkov. Káže Daniel Ženatý 

- Pátek 24. května 2019 Noc kostelů v Novém Městě na Moravě 

- 30. května – 2. června 2019 – Návštěva z partnerského sboru 

v Betzingen v Novém Městě na Moravě 
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Zprávy ze sboru 
 

Do pokladničky můžete přispět na celocírkevní sbírku 

Diakonie, kterou se připojuje- me k tradiční postní sbírce. Její 

výtěžek letos podpoří rodiny, které z domovů vyhnala válka v Sýrii, 

žijí v místních komunitách v Jordánsku a Libanonu a připravují se 

na návrat domů. Sbírka potrvá až do Velikonoc. 

 

 

KALENDÁRIUM DUBEN 2019 

 

5.4. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

9.4. NM 19.30 – Kruh 

9.4. NM 10.00 – Kavárnička pro seniory – Výzkum lidové 

stravy – hostem bude Silva Smutná z Regionálního 

pracoviště tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč 

POZOR výjimečně změna času i data!!!!! 

11.4. By 17.00 – biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny 

16.4. NM 19.30 – Střední generace  

18.4. NM – program pro děti na Zelený čtvrtek (upřesnění 

v ohláškách) 

19.4.  VELKÝ PÁTEK 

BY 7.50 – bohoslužby s VP 

NM 9.00 – bohoslužby s VP 

21.4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE 

BY 7.50 – bohoslužby s VP 

NM 9.00 – bohoslužby s VP 

25.4. BY 17.00  - biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny) 

3.5. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

9.5. BY 17.00  - biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny) 
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Kazatelé sloužící v našem sboru v únoru 

7.4. Pavel Pokorný 

14.4. Jan Keřkovský 

19.4. Velký 

pátek 

Vojtěch Hrouda 

21.4. 

Velikonoční 

neděle 

Daniel Ženatý 

28.4. Ondřej Ruml 

5.5. Chaloupka Libor 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

Daňkovice: 

6.4. od 16:30 Koncert Varhany – flétna: J. Esterle, H. Jeřábková, 

H. Pumrová 

 

Horní Krupá: 

10.4. od 17:30 Salonek staré radnice: Biblická s hostem Slávkem 

Klecandrem 

20.4. od 17:00 Kostel v H. Krupé: Zpěv a klavír (B. Mičková, M. 

Štefáčková, H. Loubková) 

Jihlava: 

14.4. od 17:30 Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma: „Kdo seje 

vítr…“, hraje Trigonum musicum. (L. Härtelová - harfa, D. Prosek - 

klarinet, J. Keller - violoncello) 

16.4. od 19.00 Modlitba Taizé 

Pelhřimov: 

5.4. od 16:00 Vernisáž výstavy Reformace ve střední Evropě – 

České země. Výstava instalována v Městské knihovně a trvá do 10. 

května. 

Moraveč: 

13.4. od 9:30 Rodinný den YMCA na Valkounově s tématem staří 

Slované, Cyril a Metoděj. 
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Třebíč a Myslibořice: 

13.4. od 15.30 velikonoční prozpěvování v Myslibořicích 

14.4. od 15.30 velikonoční prozpěvování v kostele v Třebíči 

Velké Meziříčí: 

15.4. 17h večer s Martinem Chadimou: Úvod do evropského 

myšlení 

18.4. 17h koncert (M. Bok, K. Mužátko) se čtením pašijí 

20.-21.4. velikonoční svátkování s dětmi na faře 

Sněžné: 

19. 4. 15h velkopáteční bohoslužby s vystoupením pěveckého 

sboru 

Sázava a Žďár n.S.: 

6.4. 10:00-16:00 svépomocná skupina Diakonie ČCE (Pečuj doma 

a s námi), modlitebna Žďár 

10.4. 18:00 Večer s hostem - Pavel Hanych – o pomoci syrským 

uprchlíkům v Zajordání (mod-litebna Žďár) 

11.4. 10:00 Bohoslužby v Domově klidného stáří ve Žďáru 

14.4. 18:00 Bohoslužby v žďárském Batyskafu 

27.4. 16:30 Zelená Hora: Ekumenická hudební skupina JIZEROŠ 

28.4. 10:00 Sázava: Ekumenická hudební skupina JIZEROŠ 

5.5. 13:00 Rozmanité odpoledne ke Dni Země téma "Běžím..." 

 

 

VÝHLED: 

11. května v Třebíči: Den rodiny  
26. května v Opatově: Výročí 150 let od postavení kostela  
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Besedy Stěta na jevišti duben 2019 
 

Aleš Neusar: Zisky a ztráty na cestě ke spokojenosti 

Co dělat, když nám něco nebo někdo kazí život? 

pátek 12. dubna 2019, od 18:00 

NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné,   
„Dovolte svému životu, aby byl dobrý, i časům, aby byly dobré. 

Své časy si určujeme sami; jací jsme my, takový je i náš čas.“ sv. 

Augustin z Hippa (354–430)  

Žít spokojený život, nejen jakoby žít! Cesta ke spokojenosti 

bývá plná změn a bohužel i souvisejících ztrát. Proto se nám do 

změn obvykle moc nechce. Co ale, když je změna opravdu nutná? 

Co když nám něco nebo někdo kazí život? Pak je změna opravdu 

nutným krokem, abychom žili více smysluplný a také snad 

spokojenější život. Jsme díky blahobytu více spokojeni, či se 

spokojený život a blahobyt vylučují? Můžeme si nějak pomoci, aby 

cesta ke spokojenosti nebyla tak těžká? Co pomáhá? A co u 

druhých? Můžeme nějak pomoci i našim partnerům, rodičům či 

dětem? A jak skloubit naše a jejich potřeby? Budou naše děti 

spokojenější, když budou vzdělávány jiným způsobem než jsme byli 

my?  

Povídáním a diskusí provází psycholog a mentor, Mgr. Aleš 

Neusar, Ph.D., který vyučuje na Univerzitě Palackého. Zabývá se 

mimo jiné tématy spokojenosti v životě, změnou a myšlením a 

rozhodováním. Pomáhá jedincům i organizacím lépe žít. Jako 

návnadu na besedu si můžete poslechnout např. záznam rozhovoru 

s A. N. v Nočním Mikrofóru Českého rozhlasu Dvojka.  

 

Petra Procházková: Kavkaz s jeho zvyky i problémy 

Aneb cesta za poznáním, svobodou a vzpomínkami 

pátek 26. dubna 2019, od 18:00 

NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné  
Petra Procházková je válečná zpravodajka, novinářka a 

spisovatelka. V průběhu devadesátých let se stala známou a 

uznávanou novinářkou mapující území rozpadajícího se Sovětského 

svazu. V roce 1994 byla očitým svědkem bombardování v 

http://www.neusar.cz/
http://www.neusar.cz/
https://dvojka.rozhlas.cz/jak-tezka-muze-byt-pro-cloveka-zmena-a-jak-se-s-ni-vyrovnat-odpovida-psycholog-7762563
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Čečensku. V době diverzní akce Šamila Basajeva se s několika 

novináři nabídla jako rukojmí místo pacientů nemocnice. V roce 

2000 přerušila zpravodajskou práci a po dobu jednoho roku se 

intenzivně věnovala nezávislé, humanitární práci v Grozném. Zde 

založila dětský domov pro 50 válečných sirotků, o které se stále 

stará. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Berkat, které 

pomáhá dětem, ženám a dalším v Čečensku, Afghánistánu i 

uprchlíkům v České republice. Je nositelkou řady vyznamenání a 

ocenění i autorkou několika děl (Frišta, Aluminiová královna a 

další). V září 2018 oznámila odchod po 27letém působení v 

redakci Lidových novin a začátkem října pak oznámila, že bude 

pracovat pro Deník N. Nenechte si ujít setkání s touto výjimečnou 

osobností.  

 

 

 

Partnerství se sborem Muaritiuskirche 
v Betzingen 

 
 Milé sestry a milí bratři, 

mám pro Vás krátkou zprávu o partnerství našeho sboru 

s německým evangelickým sborem Muaritiuskirche v Betzingen. 

Naše partnerství vzniklo v roce 1993, bylo dílem bratra faráře 

Daniela Ženatého ze velké pomoci sestry Gertrud Hirschburgrové, 

na kterou rádi vzpomínáme. 

Od té doby se uskutečnilo nesčetně mnoho setkání, krásných 

vzájemných návštěv, výletů, rozhovorů, sdílení a předávání 

zkušeností. Naši přátelé si tohoto partnerství velice váží a velmi jim 

záleží na tom, aby se naše kontakty udržovaly a dále rozvíjely.  

V minulém roce zavítal náš pěvecký sbor Naenia na návštěvu 

tam, byli jsme překrásně přijati, hoštěni, zažili jsme nádherné výlety 

do Kostnice a k Wurmlinger Kapelle a slavili slavnostní bohoslužby, 

při kterých jsme zazpívaly Truvérskou mši. 

V letošním roce jsou pozvaní naši přátelé k nám. Návštěva se 

uskuteční od čtvrtka 30. května do neděle 2. června. Bratry a sestry 

z Německa ubytujeme v rodinách. V pátek s nimi pojedeme na 

https://denikn.cz/
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prohlídku Brna, v sobotu bychom udělali malý výlet do přírody a 

odpoledne potom by bylo setkání na farské zahradě s ohněm a 

opékáním, s pohoštěním a hlavně povídáním, seznamováním a 

vytvořením co nejpěknějšího společenství přes hranice, různé jazyky 

a zvyky a přitom společenství, kdy jsme si tolik blízcí. 

Prosím, pamatujete na to ve svých plánech a přijďte. 

V neděli 2.6. pak budeme mít společné bohoslužby, při kterých 

poslouží kázáním bratr farář Christoph Zügel a budou přikládané. 

Odpoledne potom se naši přátelé zase vydají na zpáteční cestu. 

Věřím, že se naše další setkání dobře podaří, moc děkuji všem, 

kteří se podílejí a budou podílet na přípravách a srdečně zvu k účasti. 

 

Lena Lišková 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 12.května 2019.  

Uzávěrka je 30. dubna 2019.  
 

 

©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  

K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz 

mailto:slavek.zilka@atlas.cz

