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Kalendárium akcí v září 2014 

a co nás čeká v říjnu: 
 
3.9. NM 18.00 – schůze staršovstva 
5.9. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 
6.9. Seniorátní setkání učitelů NŠ – Třebíč 9.00 
7.9. Rodinné bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně na 

zahájení školního roku  
(NM 9.00; BY 10.30) 

13.9. NM – Den otevřených dveří památek – 16.00-17.00 
ev.kostel (J.Černá) 

14.9. NM – po bohoslužbách (cca 10.15) – setkání 
budoucích konfirmandů 

14.9. NM 17.00 – koncert pěveckého sboru „Svatopluk“  
19.-21.9. Seniorátní dny mládeže v Sázavě 
21.9. Sázava  9.00 - Seniorátní setkání všech generací – „K 

čemu církev?“ 
26.-27.9. Festival  „Křídla“ 
3.-5.10. Sjezd nejen evangelické mládeže „Spatřujeme 

světlo“ - Kroměříž 
4.10. Sborový výlet do Osvětimi  - odjezd 1.30 od KD 

v Novém Městě 
10.-12.10. Rodinný víkend – Chotěboř  
17.-19.10. Konfirmační víkend 
19.10. Drakiáda na Rokytně 
21.10. NM - 19.30 střední generace: „Logos“  
22.10. NM 18.00 – schůze staršovstva 
26.10. Svátek Díkčinění 
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Vyučování náboženství 
 

Milí rodiče, 
děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na školách v 

N.Městě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku svému 
třídnímu učiteli a do pátku 12.9. mu ji vyplněnou a podepsanou 
rodiči přinesou. V loňském školním roce se děti v Novém Městě 
scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 14.00, starší od 
15.00. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 12.45 ve škole. 
Rádi bychom tyto časy zachovali. Pamatujte na to, prosím, při 
domlouvání dalších aktivit dětí! 
 
 
 

Konfirmační cvičení 
 
Také letos nabízíme přípravu ke konfirmaci  (tzv. konfirmační 

cvičení). Měly by se jí účastnit děti narozené v roce 2001 a starší. 
Podle Vašeho uvážení je možné přípravu na konfirmaci o rok 
odložit, event. pokud se mladší sourozenci chtějí připravovat se 
staršími společně, můžeme se individuálně dohodnout. Děti v tomto 
věku, o kterých víme, dostaly nabídku dopisem přímo domů. Pokud 
víte ještě o nějakém zájemci, ozvete se, prosím, některému z farářů. 
Prosím ty, kdo mají o konfirmační přípravu zájem, aby se sešli 
14.9. po bohoslužbách (cca 10.15) v kostele, kde domluvíme 
podrobnosti. 

 Obsahem přípravy ke konfirmaci je především znalost 
bible (nejen "encyklopedická", spíš jde o vnitřní souvislosti a vztahy, 
které nám Písmo představuje), budeme hovořit o víře v Boha (a 
vyznání víry), o církevních dějinách, církvi dnes (zda a jaké má 
místo ve společnosti) - náš sbor nevyjímaje a věnovat se budeme 
také etickým tématům (smrt, majetek, partnerství, násilí...). Budeme 
pořádat i víkendová soustředění s dětmi nejen z našeho sboru. 
Konfirmační příprava je důležitá v tom, že se při ní mohou děti 
seznámit s tradicí víry, do které se narodily, a kterou by měly nést a 
předávat dál. Vlastním smyslem konfirmace je svobodné a dospělé 
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osobní rozhodnutí, kterým se přiznáváme ke svému křtu. Aby šlo o 
rozhodnutí zralé a aby mohli konfirmandi lépe poznat prostředí 
evangelického sboru, rozhodlo staršovstvo, že příprava bude 
dvouletá.  

 
 
 

Sborový výlet do Osvětimi 
 

Během jara jste se přihlašovali na sborový výlet do Osvětimi. 
Zájem byl veliký, pojedeme dvěma autobusy. 

Kvůli dlouhé cestě (cca 6 hodin) bude odjezd v sobotu 4.10. 
v 1.30 od kulturního domu v Novém Městě na Moravě. 
V Osvětimi máme objednanou komentovanou šestihodinovou 
prohlídku (podrobnosti viz. níže) ve dvou skupinách. Odjíždět 
bychom z Osvětimi měli asi v 15 hodin. Počítejte tedy s tím, že se do 
Nového Města vrátíme asi ve 21.00. Stravování si, prosím zajistěte 
každý sám podle svého. 

Během září bude Martina Dvořáková vybírat od 
přihlášených 700,-Kč/osoba (Přesný rozpočet nákladů na cestu a 
vstup za účasti všech přihlášených činí 685,-Kč, které 
zaokrouhlujeme vzhledem k bankovním poplatkům apod. - případný 
přebytek bude použit pro sborové účely. ).  

6 hodinová jednodenní dvoudílná prohlídka táborů Auschwitz 
I a Auschwitz II- Birkenau  Auschwitz:Hlavní expozice v bývalých 
vězeňských budovách č.4 „Vyhlazování“ č. 5 „Důkazy zločinů“, č. 6 
nebo 7 „Život vězně“ , blok č. 11 (smrti) a krematorium I a 
dodatečně dle přání prohlídka dalších pavilónů např. bloku 27 
„Holocaust“, bloku 16 „Vězni z českých zemí v Auschwitz“, bloku 
18 „Holocaust maďarských Židů“.Birkenau:Příjezdová rampa, 
ruiny plynové komory a krematoria II, originální vězeňské baráky, 
Památník a dodatečně ruiny krematoria č. IV a V, budova tzv. 
„Sauny“, bývalé sklady „Kanady“, pozůstatky prozatímní plynové 
komory č.2, Terezínský rodinný tábor. 
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Rodinný víkend v Chotěboři 
 

Jak už jste byli informováni pořádáme 10.-12.10. „Rodinný 
víkend“ v církevním středisku v Chotěboři, poblíž krásného údolí 
řeky Doubravky. Na programu se domlouváme. Určitě nebudou 
chybět hry, zpívání, výlet, společné tvoření, rodinné bohoslužby a 
čas na vzájemný rozhovor. Celková cena pobytu (včetně stravy) od 
pátku do neděle pro děti do 10 let je 380,-Kč, pro starší děti a 
dospělé 620,-Kč, děti do 1 roku jsou ubytovány zdarma. V kostele 
v Novém Městě i v Bystřici v modlitebně jsou přihlašovací archy. 
Prosím, kdo chcete jet a společně strávit hezký víkend, zapište se do 
archu do neděle 21.září, abychom mohli pobyt dál připravit a podat 
vám konkrétní informace.  

 
 
 

Poděkování 
 

Milé sestry, milí bratři, v našem sboru i na stránkách Zpráv a 
ohlasů se na vás už nějaký čas obracíme s prosbami o to, abyste 
spolu s námi přemýšleli o budoucím financování našeho sboru. 
Snažíme se vám také přiblížit to, jakým způsobem je náš sbor 
financován a čím žije. Možná vám při tom zapomínáme děkovat za 
to, co pro náš sbor děláte už v současné době. Asi nedokážu 
vyjmenovat úplně všechny aktivity, které pro sbor řada z vás dělá 
zcela automaticky a my se tak můžeme spolehnout na to, že většinou 
všechno funguje tak jak má.  

Přesto bych rád poděkoval alespoň za dvě větší akce trošku 
konkrétněji. Tyto akce proběhly už před prázdninami a byly 
namířeny jak dovnitř našeho sboru tak i směrem k veřejnosti. První 
z akcí byl červnový koncert pěveckého souboru Masarykovy 
univerzity. Ten jsme se rozhodli udělat především proto, abychom 
umožnili studentům „ostrou“ zkoušku před jejich koncertní sezónou. 
Zároveň jsme se rozhodli, že výtěžkem z koncertu podpoříme 
organizaci Lékaři bez hranic. Výtěžek ze vstupného činil bezmála 
10.000,- Kč. Druhou akcí, jejíž výsledky můžeme už teď vidět na 
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vlastí oči, byla Zahradní slavnost, kterou jsme chtěli podpořit opravu 
dětského hřiště. Vybralo se skoro 13 tisíc korun.  

U obou akcí přitom nešlo v první řadě jenom o to, vybrat co 
nejvíce peněz. Chtěli jsme nějakou konkrétní akcí upozornit na to, 
čím náš sbor žije. A to se myslím povedlo. Ohlasy na tyto akce byly 
jak od členů sboru tak i široké veřejnosti velmi kladné. Zajištění 
obou akcí, zejména pak Zahradní slavnosti, bylo možné jenom díky 
tomu, že vám jde o náš sbor. 

Za to vám všem patří mé poděkování. 
 

Petr Hladík, kurátor 
 
 
 

Černošské spirituály 
 

V neděli 28.září 2014 v 17.00 hodin Vás všechny zveme do 
tradičních prostor našeho evangelického kostela na ojedinělé 
vystoupení souboru Let's go, která nám představí původní černošské 
spirituály.  

LET´S GO! je název mezinárodní vokální skupiny zpívající a 
cappella (bez nástrojů) výhradně americké spirituály, které jsou 
předchůdci nejen Gospelu, ale veškeré současné populární hudby. 

Černošským frotmanem skupiny je Lee Andrew Davison 
známý ze spolupráce s Brněnskou filharmonií, nebo jako dirigent 
Gospelového souboru Harvadské univerzity. Bohatou pěveckou 
kariéru mají i ostatní členové: Oldřich Zeman, Tomáš Ludvíček, 
Marek Šlechta a Irena Legátková, především je známé jejich spojení 
se skupinou Geshem. 

A právě nejen jejich dlouholeté zkušenosti s těmito písněmi na 
stovkách koncertů, vzájemné přátelství, ale zejména společná láska 
ke spirituálům byla inspirací k vytvoření nového programu. 

Koncerty skupiny LET´S GO! jsou setkáním nad osudem 
kohokoliv z nás, kdo hledáme, ztrácíme a nalézáme. Naděje přichází 
i po nejkrutějším zklamání. 
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Oznámení čtenářům: 
 

 
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 5. října 2014. Uzávěrka je 

 30. září 2014.  
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