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Z květnového staršovstva  
 

O sborovém shromáždění a parku a Pomněnce se dočtete na jiném 

místě tohoto vydání Zpráv a ohlasů. 

Staršovstvo vyposlechlo zprávu I. Fialy o tom, že rekonstrukce 

bytu v bystřickém sborovém domě je takřka hotová (náklad rekonstrukce 

bytu, zateplení stropu, izolace podlahy, nové kuchyně i koupelny vychází 

zatím celkem na zhruba 900 tisíc Kč). Staršovstvo bratru Fialovi 

poděkovalo a na příští své výjezdní schůzi v Bystřici rozhodne, zda 

dojde k opravě fasády a především nevyhovujícího zateplení, které by 

mohlo vést k plesnivění jinak krásného bytu. Ten se podle rozhodnutí 

presbyterů bude nabízet k pronájmu nejprve za cenu 10 tisíc Kč v rámci 

sboru a církve.  

Plány - Noc kostelů (a muzea a galerie) - pátek 28. května (vizte 

dále), cesta do Bystřice neděle 13. června, 12. září sborová neděle s 

Danielem Ženatým. 

Staršovstvo rozhodlo o tom, že park kolem kostela bude na noc 

zavírán a opatřen novým návštěvním řádem.  

Na příští rok bude chystána oprava hlavních vstupních dveří do 

kostela.  

 

Současná protiepidemická nařízení týkající se církví (k 11. květnu):  
 

Počet účastníků bohoslužeb je omezen pouze nutností dodržovat 

dvoumetrové rozestupy (vyjma příslušníků jedné domácnosti). Kapacita 

našeho kostela i takto omezená dovoluje slavit služby Boží za obvyklého 

počtu bez výrazných omezení. Zůstává povinnost nosit respirátor či 

roušku a dezinfekce rukou. 

Další setkání zatím konat nebudeme (v současné chvíli je možné 

setkání pouze dvou osob v uzavřené prostoře, snad bude možné 

v průběhu května či června se sejít).  

Svatby od pondělí 10. května 2021 do odvolání - obřadu se účastní 

max. 30 osob - 

povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 

nebo nanoroušky - povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících 

(např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v 

průběhu sňatečného obřadu 

Pohřby od pondělí 10. května 2021 do odvolání - obřadu se účastní 

max. 30 osob - 
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povinné alespoň chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 

nebo nanoroušky - povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících 

(např. kazatelů, zejména při kázání) 

 

Na neděli 20. června je svoláno sborové shromáždění s volbou 

kazatelky Debory Rumlové na poloviční úvazek od 1. září letošního 

roku. 

Návrh programu sborového shromáždění:  

1. Uvítání, prezenční listina a volba předsedy shromáždění 

2. Oznámení a schválení jednacího pořadu 

3. Volba zapisovatele, verifikátorů zápisu a skrutátorů 

4. Případné udělení poradních hlasů hostům shromáždění, kteří 

nemají hlasovací právo 

5. Volba Debory Rumlové za farářku sboru (2021-2026) na půl 

úvazku 

6. Zpráva staršovstva o životě sboru za roky 2019 a 2020 

7. Zpráva o hospodaření sboru v letech 2019 a 2020 

8. Zpráva revizorek hospodaření sboru  

9. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2021 

10. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích 

11. Hlasování o zprávách, včetně schválení účetní uzávěrky a 

rozpočtu sboru 

 

Ondřej Ruml 

 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírka, která probíhá: 

V květnu končí sbírka na  Jeronýmovu Jednotu a na chod sboru. 

Prosíme o odevzdání vybraných peněz do 20. května na faru 

Přispět můžete také na účet sboru bezhotovostně  

č.ú: 5500213339/0800 pod Variabilním symbolem 3 a s poznámkou 

pro příjemce JJ a v.s. 4 na sbor nebo v kanceláři na faře u Martiny 

Dvořákové 

 

Sbírka, která bude probíhat: 

V červnu budeme do pokladniček vybírat na podporovanou 

organizaci Lékaři bez hranic 
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Na svatodušní neděli 23. května vykonáme při shromáždění sbírku 

na podporu Diakonie. 

 

Výroční sborové shromáždění 

Výroční sborové shromáždění se bude konat 20. června. Od 30. 

května budou k nahlédnutí seznamy s hlasovným právem.  

Od 30. května bude také k dispozici krabice, do které budete moci 

vhodit podnět nebo připomínku pro sborové shromáždění. Prosíme, 

pokud máte něco na srdci, využijte této možnosti. 

Zprávy, ze života sboru a hospodaření jste již mohli shlédnout 

v posledních dvou číslech zpráv a ohlasů. Pokud se s nimi chcete ještě 

jednou obeznámit, učiňte tak na webových stránkách sboru, na tomto 

odkaze http://nmnm.evangnet.cz/sborovy-zpravodaj 

 

Shromáždění, která nás čekají 

23.5. Svatodušní neděle  BY, NM - bohoslužby s VP 

(sbírka na Diakonii) 

28.5. Noc kostelů   

2.6.   Výjezdní staršovstvo v Bystřici 

13.6. Cesta do Bystřice – po bohoslužbách 

20.6. Výroční sborové shromáždění  

 

 

NOC KOSTELŮ 2021 
 

Noc kostelů 2021 letos v Novém Městě na Moravě proběhne 

společně s Nocí muzeí a galerií v pátek 28.5.2021.  

Došlo k setkání představitelů Horáckého muzea, Horácké galerie, 

Římskokatolické církve a Církve českobratrské evangelické. Dohodli 

jsme se na společném programu, ve kterém budeme respektovat 

doporučení organizátorů Noci kostelů, aby se většina programu konala 

venku. Na různých místech města budou hrány scénky vztahující se k 

historii našeho města. Např.: Pernštejnové, Leopold z Ditrichštejna, 

zázrak se sv. Annou, Josef Sadílek, Příběhomat starých evangelických 

vyprávěnek a pověstí.  

Ve 20 hodin se pak u evangelického kostela bude konat koncert 

písničkáře Karla Vepřeka a ve 21 hodin v parku na náměstí se uskuteční 

ekumenická pobožnost „Mezi kostely“.  

http://nmnm.evangnet.cz/sborovy-zpravodaj
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K této akci budou vytištěny plakáty a pozvánky i s plánkem, kde 

lze jednotlivé scénky ve městě navštívit. Návštěvníci akce se tak mohou 

stát účastníky jednoho komunitního celku, ze kterého budou vyzařovat 

specifika jednotlivých zúčastněných církevních a kulturních institucí.  

 

Vojtěch Zikmund 

 

 

Vzpomínka na Lubomíra Kabíčka 
 

V dubnu 

minulého roku jsme se 

museli rozloučit 

s Lubomírem 

Kabíčkem, farářem 

v Jeseníku a Jihlavě, 

seniorem Horáckého 

seniorátu, který 

podzim svého života 

s mnohou výpomocí u 

nás i v okolí trávil v Novém Městě na Moravě a v našem sboru.  

S laskavým svolením jeho manželky přetiskujeme jeho pobožnost: 

 

Příběh o uzdravení ochrnutého (Mt 9,1-8), kterého čtyři kamaráda 

přinesli k Ježíšovi je jedinečný v tom, že Ježíš nejprve ochrnutému 

odpustí jeho hříchy. Tím ukazuje, že není jen léčitel, ani jen doktor, který 

by přišel zbavit nás našich nemocí. Přichází, aby změnil náš porušený 

svět k dobrému. Napadá příčinu všech nemocí, příčinu všeho zla. 

Přichází odstranit hřích, aby naznačil, proč je na světě zlo. Je zde, 

protože my svým rozhodnutím proti Pánu Bohu stále uvolňujeme zátku, 

kterou zlo stále nabývá vrchu v tomto světě. Hřích takový je. Proto je 

třeba nejprve odpustit hříchy, přinést spásu, aby byl napaden kořen 

všeho zla a všech nemocí. 

O tom, že Ježíš odpouští hříchy, pochybují zákoníci. Správně 

namítají, že hříchy odpouští jen Bůh. Ježíš však zde na světě zastupuje 

Pána Boha. Protože může odpouštět hříchy. Odpuštění je vrchol jeho 

spasitelného jednání. My odpouštět nechceme, protože nevěříme v moc 

lásky, která přemáhá zlo a hřích. Ti čtyři přátelé měli víru, podle Marka 

dokonce tak velikou, že ani střecha domu nezabránila, aby nemocného 
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kamaráda dostali k Ježíši. Odpuštění je vždycky něco nečekaného, čemu 

my lidé nevěříme, a proto Ježíše dnes mnozí nepřijímají. Zástupy, které 

byly s Ježíšem, se tomu divily a chválily Boha, že se už nyní zjevila na 

světě Boží rozhodující moc, která zachraňuje, nejen tělo, ale i ducha, a 

napravuje náš pokřivený vztah k Bohu, který je v tom, že si chceme 

pomoci sami. A to je ten největší hřích, příčina všeho zla v tomto světě, 

protože my sami si nepomůžeme. Ale už přišel do našeho světa Ten, který 

porušený svět začal dávat a dává do pořádku. A tomu nezabrání ani 

smrt, ani to, když bychom neměli být uzdraveni. Budeme však jednou 

vzkříšeni, jako Ježíš, když Ježíše neopustíme, ani v nemocech, ze kterých 

nebudeme uzdraveni, protože budeme věřit, že Boží království, které 

čekáme, je víc než tělesné uzdravení. Je manifestací Božího odpuštění a 

to je to největší a nejdůležitější. 

 

 

Nový evangelický zpěvník – z dopisu 
synodního seniora 
 

Milé sestry, milí bratři, 

koncem tohoto roku vydáme nový zpěvník naší církve. Těšíme se na 

něj. 

Zahajujeme nyní první etapu jeho prodeje. Od 15. dubna do 15. 

června 2021 si můžete tištěný zpěvník objednat za zvýhodněnou cenu 490 

Kč. Po jeho vydání koncem roku bude zpěvník k dispozici v knižní síti za 

cenu o 30–40% vyšší. Tato první etapa prodeje je určena výhradně pro 

hromadné objednávky farních sborů ČCE. Jejich prostřednictvím si 

zpěvník mohou zakoupit i jednotlivci. Prosíme, pamatujte při 

objednávání na členy a přátele svého sboru. 

Objednat si můžete v této první etapě také varhanní chorálník 

obsahující doprovody ke všem písním. Jeho cena je nyní 400 Kč. 

Připomínáme, že koncem roku bude k dispozici aplikace zpěvníku 

pro mobilní telefony. Ta bude vedle zpěvníku a chorálníku zahrnovat 

také verzi zpěvníku se značkami pro kytarový doprovod. Mobilní 

aplikace bude bezplatná, uživatelé však mohou dobrovolně přispět na její 

provoz. 

Nejčastější dotazy ke zpěvníku, k objednávkám, cenám, fakturaci i 

distribuci, jsme se pokusili zodpovědět na stránkách 

www.evangelickyzpevnik.cz 

file:///D:/Dokumenty/nmnm/zprávy%20a%20ohlasy/2021/04-květen/www.evangelickyzpevnik.cz
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Tam také najdete náhledy všech 781 přijatých písní rozdělené do 

kapitol, stejně jako další (textové) části našeho nového zpěvníku. 

Děkujeme za důvěru, díky níž Vás smíme požádat o tuto hromadnou 

předobjednávku ještě před samotným tiskem. Nevíme sice, jaký bude čas 

po pandemii. Zřejmě jiný, než jsme byli zvyklí. Ale že budeme ve 

shromážděních církve společně chválit Hospodina, a ještě k tomu s 

krásným zpěvníkem, na to se těšit – snad – smíme. 

 

Daniel Ženatý, synodní senior 

 

 

K novému evangelickému zpěvníku 
 

Je to souhra okolností, ale současný Evangelický zpěvník je stejně 

starý jako já. Vyšel k 60. výročí vzniku (naší) církve v roce 1978 (i když 

k skutečnému vydání došlo až v roce 1979), tedy zase tak starý není, ale 

zpěvníky stárnou jinak než lidé (podle hymnologů je doba jejich života 

kolem 30 let, první evangelický zpěvník od svého vydání v roce 1923 

sloužil přes 50 let, ten současný má málo přes čtyřicet). Byl také (po 20 

letech) na začátku třetího tisíciletí doplněn Dodatkem (k evangelickému 

zpěvníku), který k 586 písním přidal další 104.  

Očekávaný nový evangelický zpěvník měl být původně vydán při 

stém výročí vzniku naší církve (v roce 2018), ale nakonec byla dána 

přednost kvalitě před rychlostí. Věřím, že nový zpěvník bude impulsem 

pro naši víru, pro naše společné slavení i pro náš osobní život víry; 

docela se těším, jak se budeme učit nové písně. Podstatná část písní bude 

zachována, ale je pravda, že část těch starších budeme postrádat. Zároveň 

vydání nového zpěvníku ještě neznamená, že ten starý musíme zamknout 

uklidit a už nikdy neotevřít. 

Do konce května je možnost si nový zpěvník za zvýhodněnou cenu 

předobjednat – v kostele či v kanceláři na faře. Sbor samozřejmě nakoupí 

dostatečné množství zpěvníků pro všechna bohoslužebná místa našeho 

sboru a něco navíc, ale kdo chce mít jistotu, že se na něj dostane, nechť 

využije této příležitosti.  

A ještě pár informací převzatých z webových stránek: Zpěvník 

aktuálně prochází sazbou, předtiskovými úpravami a korekturami. 

Vydání se plánuje na závěr roku 2021 (a slavnostní jeho uvedení na 

odpoledne první neděle adventní 28. listopadu letošního roku).  
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A jak bude zpěvník vypadat? To se konkrétně zatím neví, knižní 

podoba zpěvníku bude mít přibližně 1200 stran a nebude jen knihou 

písní, ale také domácích pobožností, modliteb a dalších textů. Přinese i 

různé další hudební a zpěvní formy, kánony, moderní písničky, 

responzoriální zpěvy. Cílem je obsahová pestrost. 

„Přáli bychom si knihu, která bude provázet člověka v 

nejrůznějších chvílích: při bohoslužbách, v malých shromážděních, ale 

také při návštěvách v nemocnici, na setkání mládeže, v osobním ztišení. 

Přidáváme tam také textové oddíly k recitaci – třeba pro chvíle, kdy při 

setkání není možné zpívat. K písním zařazujeme také například krátké 

modlitby pro různé situace. Usilujeme o to, aby zpěvník pomáhal i k 

rozvoji osobní zbožnosti, kdy by byl nejen kancionálem pro bohoslužby, 

ale i knížkou na nočním stolku. Aby pomohl lidem rozumět bohoslužbám 

i tomu, co znamená a může znamenat křest a večeře Páně. Rádi bychom 

modlitby i slova požehnání dovedli z kostela do běžného 

života,“ vysvětluje přípravný tým smysl a odlišnosti nového zpěvníku. 

Zpěvník by tedy měl být rozsáhlejší a větší, než je současný (na 

rozměry zhruba o dva centimetry v obou směrech) - velikost knihy bude 

12 x 18 cm. Kvalitní tvrdá, ale přitom ohebná vazba spojí jednobarevně 

potištěné tenké papíry (o gramáži 50 g). Dobrou zprávou je, že zpěvník 

vznikne v České republice a jeho vydavatelem bude nakladatelství 

Kalich. 

Jak už píše br. Ženatý současně s knihou vyjde i digitální aplikace 

pro mobilní telefony a další mobilní zařízení. V mobilní aplikaci najdete 

všechny písně, doplněné navíc funkcemi jednoduchého vyhledávání 

nebo listování. Písňové záznamy jednoduše přepnete také do verze pro 

kytarový doprovod nebo do verze s chorálníkovým doprovodem. 

Mobilní aplikaci nabídneme ke stažení pro platformy Android a iOS 

(Apple) bezplatně, uživatelé však mohou dobrovolně přispět na její 

provoz. 

Zároveň vzniká webová stránka nového evangelického zpěvníku. 

Také tam následně najdete všechny písně ze zpěvníku, jejich verze pro 

zjednodušený kytarový doprovod i celý varhanní chorálník. Přáním 

tvůrců je, aby se na webu postupně objevovalo i to, co se k písním do 

zpěvníku nevešlo, tedy například odkazy na (veřejně dostupné) nahrávky 

písní či církví vydaná alba, vícehlasé verze pro pěvecké sbory a další 

doplňkové materiály. 

Ondřej Ruml 
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Rok 1994 – ze zápisků Daniela Ženatého  
 

Osoby – na třítýdenní praxi nastoupil bohoslovec Michal Vogl, 14. 

února zemřel Emil Ženatý, můj otec, který v našem sboru často 

vypomáhal. 

Život sboru – v únoru jsme s katolickým farářem panem Karlem 

fialou navštívili ZDAR a jednali o autobusovém spojení v neděli na 

bohoslužby. Římskokatolická církev posunula konání druhých nedělních 

bohoslužeb na devátou hodinu tak, aby bohoslužby v obou kostelích 

začínaly stejně. Bylo slíbeno, že autobusy ze všech směrů přijedou do 

Nového Města kolem 8.45 a odjedou kolem 10.30. Tak se také stalo. 

Při bohoslužbách bylo oznamováno, aby si členové sboru sedali při 

pohřbech vlevo do přední části, aby byl možný společný zpěv.  

Staršovstvo rozhodlo zpřístupnit park kolem kostela veřejnosti tím, 

že přes den bude otevřena spodní brána. Později staršovstvo rozhodlo 

nechávat ji otevřenou i přes noc.  

Zdeněk Slonek byl s dětmi ze sboru na dvoudenním výletě.  

V létě si půjčili náš kostel Holanďané, kteří byli na Vysočině na 

dovolené. Shromáždění se konala každé léto až do rok 2000. Kazatele si 

zajišťovali sami.  

V létě jsme začali hrát volejbal každou neděli na hřišti u gymnázia.  

Bystřičtí se rozhodli prodat pozemek – polovinu bývalého 

škvárového hřiště. Finance – 90 tisíc Kč – pomohly umořit dluh u 

synodní rady na opravu sborového domu.  

Staršovstvo rozhodlo o úhradě 2/3 nákladů mládeži na církevní 

akce (později změněno na ½). 

Opravy - Začala oprava sborového domu v Bystřici podle návrhu 

Ing. Hany Bukáčkové. Od synodní rady jsme si půjčili 200 tisíc Kč, 

sbírka v Bystřici byla 35 tisíc. Opravy byly dokončeny v červnu roku 

1995. Celková výše opravy, bez fasády, byla 436.209 Kč. 

Začala oprava plotu ve spodní části parku – k parkovišti a 

k chodníčku u obchodního domu 

vybral a zkrátil Ondřej Ruml 
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Omezení provozu v parku 
 

V uplynulých týdnech jsme uvnitř sboru diskutovali o provozu 

v parku. Názory na nastavení podmínek se pochopitelně různí. Zaznívají 

hlasy volající po trvalém uzavření parku, přes částečné omezení, až po 

zachování stávajícího stavu či rozšíření aktivit v parku. Statutární 

zástupci sboru proto jednali také s vedením města. Na schůzce, které se 

zástupců sboru účastnili starosta, místostarosta a také velitel městské 

policie padlo, že Město Nové Město na Moravě má zájem na tom, aby 

park mohl být i nadále otevřený. Jednali jsme proto o možnostech,  

jak zlepšit situaci zejména s ohledem na častý vandalismus. Po 

debatě s vedením města a následném jednání staršovstva jsme se 

domluvili na následujícím postupu, který považujeme za zkušební 

provoz. 

 

1. Sbor vytvoří a umístí cedule s Návštěvním řádem a otevírací 

dobou. Nový návštěvní řád připravil advokát Jiří Nenutil.  

2. Městská policie zvýší dohled v parku v průběhu dne. Zaměří se 

zejména na odpolední čas. Strážníci Městské policie také zajistí 

odemykání a zamykání parku dle provozní doby 8:00 – 20:00. 

3. Staršovstvo rozhodlo, že po dobu dvou měsíců bude platit toto 

testovací období, po kterém si vyhodnotíme, zda opatření vedla ke 

zklidnění provozu v parku. Případně přijme další opatření. 

4. Město jako další krok přislíbilo umístění kamerového systému, 

který bude napojený na Městskou policii.  

5. Sbor se pokusí nabídnout prostory parku místním školám či 

organizacím pro aktivity, které budou v souladu s Návštěvním řádem a 

povedou k oživení parku. K tomu však bude nutné zapojení dalších lidí 

ze sboru. Tato aktivita nemůže zůstat pouze na faráři či kurátorovi. Bez 

osobního zapojení někoho dalšího nemá tato aktivita šanci na 

dlouhodobější přetrvání. 

Chceme proto znovu vyzvat všechny členy sboru, kteří mají zájem 

na tom, aby park zůstal otevřený, aby se přihlásili s návrhem aktivit, 

které povedou k zajištění bezpečného provozu v parku, jakým způsobem 

budou tyto aktivity zajištěny personálně a případně jakým způsobem je 

bude sbor financovat. Své náměty posílejte na nmnm@evangnet.cz nebo 

se ozvěte bratru faráři či kurátorovi. 

 

Petr Hladík 

mailto:nmnm@evangnet.cz
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Pomněnka – odložení termínu zahájení 
stavby 
 

Diakonie odložila termín zahájení stavby Domova Pomněnka. 

Domov se měl začít stavět na jaře letošního roku. Důvodem jsou zvýšené 

náklady na stavbu. „V současné době intenzivně jednáme s dalšími 

partnery, kteří by byli ochotní se s námi podílet na vybudování domova, 

který bude v Novém Městě na Moravě sloužit lidem s Alzheimerovou 

nemocí. Aktuálně nám chybí 40 milionů korun,“ uvedla Michaela 

Grmelová, ředitelka Diakonie Myslibořice. Navýšení ceny oproti 

původnímu předpokladu způsobil především nárůst cen za stavební 

materiál a práce. Cena šla nahoru také kvůli tomu, že dům je 

projektovaný jako pasivní. „Pomněnka bude šetrná k přírodě, lidem a 

provozu. Dům bude čerpat teplo pro topení a ohřev vody z hlubin země, 

střecha bude pokrytá zelenou čepicí, která filtruje a zadržuje vodu místo 

přímého odtoku do kanalizace či do potoka. Pořizovací náklady jsou tedy 

vyšší než běžný standard, ale v budoucnu očekáváme nižší provozní 

náklady,“ uvedl autor projektu architekt Radim Javůrek z brněnského 

studia O dům dál – architekti.   

Diakonie má již v současné době schválenou dotaci Ministerstva 

práce a sociálních věcí, příspěvek města a také vlastní zdroje. Na stavbu 

je již vydáno také stavební povolení. „Jasnější představu o termínu 

zahájení budeme mít v červenci letošního roku,“ uvedla Michaela 

Grmelová. 

Z důvodu odložení zahájení stavby se i náš sbor rozhodl odložit 

pořádání Minifestivalu pro Pomněnku. Ten se měl uskutečnit v sobotu 

11. září 2021. Vzhledem k tomu, že jsme na pořádání festivalu získali 

peníze z Grantových a rozvojových projektů ČCE, požádali jsme 

grantovou komisi o posunutí čerpání těchto peněz do konce roku 2022. 

Věříme, že i přes stávající odložení stavby se nakonec podaří Pomněnku 

v Novém Městě na Moravě postavit. O dalším vývoji vás budeme i 

nadále informovat. 

 

Petr Hladík 
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Milý otče, dobrý Bože všeho stvoření, 
 

prosíme Tě o Tvoji přítomnost a ochranitelskou náruč. Objímej nás 

svojí milosrdnou paží, když od nás k Tobě odchází naši nejbližší. 

Prosíme Tě, dopřávej nám světlo naděje v době, kdy kolem sebe 

vidíme mlhu beznaděje bez východiska. Když se potácíme od jednoho 

záblesku „fata morgány“ zlepšení situace ke druhému, zatím stejně 

falešnému. Dej nám sílu vydržet. 

Dej nám také sílu být dobrými bratry a sestrami oplývajícími 

slovem útěchy a podpory nejen v našem církevním prostředí, kde jsme 

mnohdy odloučeni a odkázáni jen na setkávání on-line a po telefonu, ale 

i našim sousedům a kolegům v práci, kteří Tě za svého otce nemají a cítí 

se v této situaci opravdu sami, opuštění. 

Děkujeme za lásku k bližnímu, kterou jsi nám dal poznat. 

Přimlouváme se za ty, kteří mají v rukou moc a pro vlastní potřebu 

upevnění této moci bližního ani lásku nevidí. Dej jim prozření. 

Amen. 

 

Modlitbu připravil: Malý Vlk (Ondřej Široký), 32 let, technolog, 

Chotěboř 

 

Inzerát 
 

Sbor pronajme kompletně zrenovovaný byt 2+1 (71 m2) v prvním 

patře sborového domu v Bystřici nad Pernštejnem - možnost užívání 

zahrady a garáže, sklepu a půdy. Byt se zařízenou kuchyní - linkou, 

ledničkou, myčkou a sporákem. Nástup možný ihned, výhodou vstřícný 

přístup ke sboru a jeho životu. Zvýhodněná cena nájemného 10 tisíc Kč 

měsíčně. 
 

 

 

©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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