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Zprávy ze staršovstva 5.10.2016 
 
 V.Hrouda požádal staršovstvo o důvěru k tomu, aby 

v Novoměstsku informoval o iniciativě sboru ohledně integrace 

uprchlíků. Staršovstvo mu důvěru vyslovilo. 

 V.Peňáz podal informaci o rekonstrukci vodovodní a kanalizační 

přípojky ve sborovém domě v Novém Městě. Obě akce jsou 

hotovy. Oproti rozpočtovaným 103.305 Kč tvořily náklady 

sboru pouze 67.382 Kč. Zůstatek lze použít na zaplacení bojlerů 

ve sborovém domě. 

 P.Hladík seznámil staršovstvo s projektem střediska Diakonie 

ČCE Myslibořice, který má ve spolupráci s naším sborem 

informovat novoměstskou veřejnost o problematice demence a 

seznámit s činností Diakonie a církve, a tak připravit půdu pro 

plánovanou stavbu Domova se zvláštním režimem. Projekt 

podává středisko v rámci grantového programu ČCE. 

Staršovstvo projekt doporučilo. 

 Z.Šorm podal zprávu o organizaci nového ročníku 

konfirmačního cvičení. Přihlásilo se do něho 11 dětí. Začalo od 

října a 14.-16.10 jedou noví konfirmandi na společný víkend do 

Heřmanova. 

 Z.Šorm vyslovil poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci 

a přípravě Seniorátního setkání všech generací, které se konalo 

v září v našem sboru. 

 Staršovtvo na návrh výboru kazatelské stanice v Bystřici 

rozhodlo, že nevyčerpaná částka na opravy bytu v Bystřici 

(51.000 Kč) bude převedena do rezervního fondu s určením na 

tyto opravy v budoucnu. 
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 V rámci grantového programu ČCE nepodává náš sbor žádný 

projekt na celocírkevní úrovni. Na úrovni seniorátu se chystáme 

podat mikroprojekty na setkávání střední generace případně 

pěveckých sborů (I.Tenglerová) a na pořádání Noci kostelů 

(Z.Šorm). 

 Staršovstvo jednalo o zajištění kostelnictví na rok 2017. 

Rozhodlo se zřídit řádný poloviční pracovní úvazek pro 

E.Oravcovou. Zároveň požádá o prodloužení místa pastorační 

pracovnice a rozdělení tohoto úvazku mezi M.Dvořákovou (0,5 

úvazku) a E.Oravcovou (0,25 úvazku). Staršovtvo schválilo 

všechny potřebné dokumenty k této žádosti. 

 P.Hladík informoval staršovstvo o námitkách p.Klimeše 

z Blažkova ohledně pachtovní smlouvy na pozemky, které 

užívá. P.Hladík s ním povede další jednání. 

 Staršovstvo projednalo přípravu konventu a navrhlo kandidáty 

pro volby do orgánů konventu a seniorátu. 

 Staršovstvo souhlasilo s dohodou o pronájmu klubovny mládeže 

panu profesorovi J.Dvořákovi k soukromé výuce angličtiny 

v době, kdy zde nebudou žádná sborová shromáždění. 

 Staršovstvo vyhovělo žádosti prof.J.Dvořáka o umístění 

několika panelů k výstavě organizace Post Bellum / Paměť 

národa v parku okolo kostela a uspořádání koncertu při vernisáži 

této výstavy 1.11. v novoměstském kostele, za obvyklý nájem 

pro neziskové akce. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o připravovaném rodinném 

víkendu 21.-23.10. v Brně 

 Církev husitská chce využít možnosti, o které rozhodlo 

staršovstvo na jaře, a bude mít vždy 2.neděli v měsíci od 14 

hodin bohoslužby v presbyterně. Poprvé se zde chce sejít 9.10. 
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Co je před námi: 

 

 

 

Zprávy ze sboru: 
 

Sbírka na sociální a charitativní pomoc činila částku 7.186  Kč 

a sbírka na JTD  4.712 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 

V měsíci listopadu bude probíhat sbírka do pokladniček na 

podporu „Úsměváčků“, je to organizace, kterou sbor dlouhodobě 

podporuje. Prosíme, pamatujte na ni. 

 

 

2.11. Divišov 18.00 – začátek biblických hodin 

NM 18.00 – staršovstvo 

4.11. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

12.11. Jihlava 9.00 – Konvent Horáckého seniorátu 

13.11. NM - po bohoslužbách – rozdávání vánoční hry 

15.11. NM – 9.30 – kavárnička pro seniory – o Ukrajině 

vypráví sestra Petrovičová 

18.11. NM KD 19.00 – Š.Hájek: Trojí porce – trojí trefa 

20.11. NM 15.00 – adventní dílnička – drátkování andílků 

22.11. NM 19.30 - Kruh 

26.11. NM náměstí 16.30 – rozsvěcení vánočního stromu 

NM 17.00 – příprava Adventního dobročinného 

jarmarku 

27.11. První neděle adventní – vysluhování večeře Páně 

NM 10.15 – vernisáž výzdoby oken v presbyterně 

NM 14.00 – Adventní dobročinný jarmark + dětská 

tržnice 

30.11. NM  - 17.00 koncert ZUŠ 

NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

2.12. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

4.12. NM  17.00 - koncert skupiny Oboroh 

7.12. NM  18.00 - staršovstvo 
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Zprávy ze seniorátu: 
 

čtvrtek 3. listopadu 

• Sněžné 18.00 Eliáš Molnár (Diakonie): Jak se žije v uprchlickém 

táboře v Iráku 

pátek 4. listopadu 

• Daňkovice (v penzionu Selský dvůr) - 18.00 Apiterapie aneb léčba 

včelími produkty, přednáší Gabriela Hiklová 

úterý 8. listopadu 

• Jihlava (kostel Povýšení svatého kříže) - 19.00 modlitba Taize 

neděle 13. listopadu 

• Žďár nad Sázavou - 18.00 Bohoslužba v Batyskafu: káže Jan 

Keřkovský, hraje Tereza Fantová a Daniel Matějka 

úterý 22. listopadu 

• Jihlava (fara) - 18.30 večer s hostem – Magdalena Kadlecová a 

Miki Erdinger: Jak se žije na Sibiři 

pátek 25. listopadu 

• Horní Krupá (škola) - 16.00 První adventní dílna v Krupské škole – 

výroba adventních věnců a Jelení šperk 

• Jihlava - adventní jarmark (v pátek a v neděli) 

• Třebíč - adventní jarmark (od pátku do neděle) 

sobota 26. listopadu 

•Velké Meziříčí - 14.00 adventní dílna (výroba adventních věnců 

atp.) 

neděle 27. listopadu 

• Velké Meziříčí - 15.00 dětská benefice 

 

Co se mimo jiné chystá na začátku prosince: 
 

sobota 3. prosince 

•Jihlava (fara) - 18.30 adventní koncert (Matyáš Keller & spol) 

• Myslibořice - 14.30 adventní prozpěvovaní 

neděle 4. prosince 

• Nové Město na Moravě - 17.00 koncert skupiny Oboroh 

• Třebíč - 14.30 adventní prozpěvovaní 
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středa 7. prosince 

•Jihlava (Horácké divadlo) - 19.00 Trojí porce – trojí trefa (Štěpán 

Hájek, Divadlo Husa na provázku, kapela Zelené koule) 

 

 

VÁNOČNÍ HRA 
 

Na Štědrý den odpoledne budeme zase hrát vánoční hru. 

Budeme zkoušet od půli listopadu v nedělní škole a při schůzkách 

náboženství. Společné zkoušky v kostele budou 4.12. a 18.12. po 

bohoslužbách a v sobotu 10.12. dopoledne. 

Pokud chcete, aby vaše děti hrály a budou se moct zkoušek 

zúčastnit, vezměte si v kostele ve věži pod nástěnkami přihlášku 

a dejte ji buď učitelům nedělní školy,  bratru faráři nebo do 

schránky na faru do 13. listopadu, abychom mohli hru 

nachystat. Rozdávat text hry budeme po rodinných 

bohoslužbách 20.11. 

 

 

 

DĚTSKÁ ADVENTNÍ TRŽNICE 
 

 Zveme děti všeho věku jako prodejce! 

 Každý, kdo se včas přihlásí, může mít k dispozici svůj 

 jarmareční stánek a u něj nabízet své výtvory. 

 Polovina výdělku zůstane dětem - prodejcům, polovina je určena 

k podpoře projektu Adopce na dálku. 

 

►► KDY: v neděli 27.listopadu od 14 do 17 hodin 

►► KDE: u presbyterny novoměstského evangelického kostela 

►► CO: můžete prodávat své rukodělné výrobky, ozdoby, slané i 

sladké pochoutky (studené i teplé) 
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JAK TO ZAŘÍDIT: 

 

 přihlásit se do 20.listopadu Ruth Šormové (osobně, písemně na 

archu ve věži, lístkem do poštovní schránky na faře, mailem na 

ruth.sorm@post.cz nebo SMS zprávou na 777 699 915) – 

přihlášení je NUTNÉ, abychom pro vás mohli nachystat dostatek 

prodejních stánků či stolků 

 všechno si předem promyslet a připravit 

 teple se obléct a přijít v neděli 27.listopadu nejpozději ve 13:40 

 

 

Adventní dílnička 
Tradiční výtvarné odpoledne k výzdobě oken presbyterny 

 Kdy – 20.11.2016 od 15.00 hodin 

 Kde – presbyterna našeho kostela 

 Co – budeme drátovat andělíčky doplněné korálky 

 Kdo – zváni jsou všichni velcí i malí 

mailto:ruth.sorm@post.cz
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PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? 

Cyklus  PEČUJ DOMA  A  S  NÁMI 

Od 7. ledna 2017 v Novém Městě na Moravě  
 

Diakonie ČCE pořádá v  Novém Městě na Moravě cyklus 

kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, 

starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a 

informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské 

techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD 

s instruktážními videi. 

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a 

státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma. 

Kurzy se uskuteční v Domě s pečovatelskou službou na 

Žďárské ulici  č. 68 v Novém Městě na Moravě, okr. Žďár nad 

Sázavou. (Vchod od hlavní silnice) 

 

 

TERMÍNY A TÉMATA 

So 7.1.2017     9.30-15.30 h Ošetřovatelský kurz 

 Mgr. Martina Terezie Kalábová 

So 14.1.2017   9.30-15.30 h Praktický a nácvikový kurz 

 Mgr. Martina Terezie Kalábová                                                   

So 28.1.2017   9.30-15.30 h Kurz komunikace 

 Mgr. Martina Terezie Kalábová 

St 1.2.2017     9.30-15.30 h Sociálně právní kurz 

 Mgr. Radka Pešlová 

St  8.2.2017   12.00-18.00 h Pečování v závěru života  

Bohumil Bradáč 
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Pá 10.2.2017 10.00-16.00 h Pečování o člověka s demencí 

 Zdeňka Beránková  Juchelková 

Pá 17.2.2017 10.00-16.00 h Fyzioterapeutický kurz 

 Mgr. Pavel Fuksa 

 

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte prosím závaznou 

přihlášku. Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro 

celý cyklus – pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte 

prosím termíny do políčka poznámka.   

------------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška na cyklus Pečuj doma a s námi – v  Novém 

Městě na Moravě 2017 

 

Jméno, příjmení, titul: ........................................................................ 

 

Adresa bydliště: ................................................................................... 

Telefon, e–mail:............................................................................... 

Poznámka:................................................................................... 

Datum narození: ........................... Datum, podpis: ………............... 

Souhlasím se sběrem, uchováním a zpracováním svých 

osobních údajů realizátorem projektu. Údaje bude využívat jen v 

rozsahu nutném k realizaci projektu a neposkytne je třetím osobám.  

 

Přihlášku prosím zašlete na adresu: Diakonie ČCE, Pečuj doma, 

Hrnčířská 27, 602 00 Brno. V elektronické podobě se můžete 

přihlašovat přes webový formulář na www.pecujdoma.cz,  

e-mailem na martina.dvorakova@diakonie.cz, telefonicky na  

čísle 603 167 540 

Rádi zodpovíme i Vaše dotazy. 
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ADVENTNÍ DOBROČINNÝ JARMARK  
 

První neděli adventní, která připadá letos na 27. listopad, 

chceme opět uspořádat dobročinný jarmark. Rádi bychom začali 

s přípravami včas, proto už teď chci požádat o vaši spolupráci a 

podporu.  

 

Také letos chceme prodávat rukodělné výrobky (vytvořené při 

setkáních Kruhu nebo individuálně doma), rádi bychom nabídli více 

dobrot a pochutin a také opět zveme děti, aby si připravily vlastní 

prodejní stánky!  

 

Co je možné chystat už teď: 

- připravovat doma rukodělné výrobky k prodeji (děti i dospělí) 

- věnovat do prodeje pochutiny (sušené bylinky a koření, med, 

domácí marmelády a šťávy, sušené houby, ovocné křížaly, 

domácí těstoviny, perníčky, tácky s cukrovím…) 

- nabídnout občerstvení ke konzumaci přímo na jarmarku 

(sladkosti, slané placky, pečené kaštany, hrnec polévky, cokoli 

dalšího…) 

 

Ve věži je připravený arch, kam je možné do 20. listopadu 

napsat vše, co s pomocí při jarmarku souvisí (přihlásit sebe i děti 

k prodeji, nabídnout konkrétní výrobky nebo dobroty, pomoc 

při přípravách v sobotu 26. listopadu v 17 hodin nebo přímo při 

jarmarku atd.). Domluvit se můžeme samozřejmě také osobně. 

 

       Ruth Šormová 
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 Oznámení čtenářům:  
 
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 4. prosince 2016.  

Uzávěrka je 30. listopadu 2016.  
 

 

©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,    e-mail: zsorm@post.cz.      IČ 43378854 

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

mailto:zsorm@post.cz
mailto:slavek.zilka@atlas.cz

