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Zprávy ze staršovstva 5.4.2017 
 

 Z.Šorm podal zprávu o odeslání odpovědi E.Pelikánové a 

napomenutí nájemníkům sborového domu ohledně zachovávání 

dobrého sousedského soužití. V.Peňáz informoval staršovstvo o 

rozhovorech o možnostech využití sborového domu a přípravě 

návrhů na jeho další revitalizaci. 

 Staršovstvo souhlasilo s upraveným výsledkem hospodaření za rok 

2016 po zaúčtování dodatečného vyúčtování energií a předloží jej 

nejbližšímu sborovému shromáždění. 

 Na tematickou výjezdní schůzi staršovstva 20.-21.10. do Nového 

Jimramova přizve staršovstvo i pastorační pracovnice sboru. 

 Staršovstvo přijalo návrh, že očištění a natření laviček v parku (14 

kusů) nabídne jako brigádu chlapcům, kteří v zimě odklízeli sníh. 

 P.Hladík připraví pravidla pro konání „otevřeného staršovstva“, na 

kterém by mohli členové sboru mohli podávat svoje návrhy. 

 Staršovstvo jednalo o obsazení sboru po odchodu I.Tenglerové 

v září 2017 a po odchodu Z.Šorma v létě 2018. Senior 

J.Keřkovský svolal schůzku zástupců okolních sborů k rozhovoru 

o zajištění této části seniorátu od roku 2017, kdy bude odcházet 

také M.Erdinger ze Sněžného a z administrace Daňkovic. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o přípravě a programu Noci 

kostelů 9.června. 

 Staršovstvo rozhodlo o nákupu výstavních lišt do novoměstského 

kostela a prodloužení sbírky „Kup si klip“, aby mohli být 

zakoupeny i klipové rámy, které budou využity i k dalším 

výstavám pro chystaný domov Pomněnka a při oslavách 

120.výročí postavení kostela v příštím roce. 

 Z.Šorm podal zprávu o domluvě se synodním seniorem 

D.Ženatým ohledně návštěvy sboru při svatodušních svátcích. 

 Z.Šorm s M.Dvořákovou připravili a odeslali smlouvy na 

provozování hřbitovů, které jsou v majetku sboru, obcím Blažkov, 

Kundratice a Dlouhé. Z.Šorm informoval staršovstvo o jednání 

s Vodárenskou společností o úhradě vodného na hřbitově 

v Blažkově. 



  

3 

 

 Byla dokončena renovace piána v presbyterně. Konečná faktura 

činila 15.000,-Kč. Uhrazena bude ze zůstatku sbírky na opravu, 

z daru V.Peňáze a prostředků sboru. 

 Z.Šorm se 18.-21.5. zúčastní jako delegát jednání synodu v Praze. 

Pravidelná shromáždění v tomto týdnu se proto nebudou konat. 

 Z.Šorm připomenul konání bohoslužeb 25.5. na svátky 

Nanebevstoupení Páně. 

 Staršovstvo projednalo návrh grantové komise na zpracování 

žádosti z projektu nadace Via na obnovu parku. Konstatovalo, že 

sbor nesplňuje podmínky žádosti. P.Hladík projedná s T.Blažkem 

otázku grantování. 

 Z.Šorm tlumočil dotaz p.Šíra ohledně možnosti vedení vodovodní 

přípojky do sousedního domu přes pozemek sborové zahrady. 

Staršovstvo se této možnosti nebrání, ale požaduje doplnění 

informací o případných omezeních vzhledem k ochrannému 

pásmu. 

 

 

Program Noci kostelů 9.6.2017: 
 

17.00 – 19.00 workshop „Hlasohled“ aneb „Jak rozeznít svůj 

hlas“ - Hudební dílna pro 

presbyterna každého od 17 do 19 hodin v presbyterně. 

Účastníci dílny mohou vystoupit s pěveckým sborem 

Naenia ve 21 hodin. 

19.00   divadelní představení „Dračí polévka“ – 

Listování: cyklus scénických čtení 

kostel  autor: Alena Ježová 

   http://www.listovani.cz/repertoar/item/draci-

polevka.html 

20.00  beseda s Dalimilem Petrilákem + projekce 

fotografií 

Kostel „Dalimil Petrilák - podnikatel z Brna, od září 2015 

se podílí jako dobrovolník na pomoci uprchlíkům, 

kteří přicházejí z Turecka a Řecka. Účastnil se 

pomoci v jižním Maďarsku, severním Srbsku a 
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severním Řecku. Mimo to je jedním z koordinátorů a 

zakladatelů spolku "Pomáháme lidem na útěku", 

který zajišťuje koordinaci českých dobrovolníků a 

informační servis z Balkánu a Řecka. Vystupuje v 

médiích a jako analytik dlouhodobě sleduje dění a 

vývoj tzv. uprchlické krize.“ 

21.00  koncert pěveckých sborů:  

Kostel   Naenia + Vocatus ecumenicus 

 

22.00  Vojtěch Zikmund: 

Čtecí domeček čtení u čtecího domečku na zahradě 

 

23.00  bohoslužby při svíčkách 

 

Po celý večer – výstava ilustrací Zdeňka Šorma „Malá biblická 

dějeprava“ 

 

 

Slovo synodu k nadcházejícím volbám 
 

V České republice stojíme před dvojími důležitými volbami. 

Na podzim budou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 

začátkem příštího roku volby prezidenta republiky.  

Už téměř třicet let žijeme v politické svobodě, ale důvěra v 

politické strany a v politiky je nízká. Jsme přesvědčeni, že stojí za to 

usilovat o zlepšení správy veřejných věcí a že má cenu se občansky 

angažovat. Nechceme se vzdávat odpovědnosti za veřejné věci. Jako 

občané se snažme poznat ty, kdo usilují o veřejné funkce, jejich 

programy i jejich dosavadní působení, abychom mohli posoudit, 

komu dát svou důvěru.  

Křesťanství není politický program. Následující výzva není 

vázána na žádnou politickou stranu, ale na respekt k základním 

hodnotám lidského soužití.  

Při volbě podporujme kandidáty, od nichž lze očekávat, že ve 

své politické funkci 

* budou mluvit pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli, 
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* budou dávat přednost obecnému prospěchu, a nejen 

soukromým nebo skupinovým zájmům, 

* budou usilovat o spravedlnost a dosavadním osobním 

příkladem dosvědčují úctu k právu, vzdělání a tradičním hodnotám 

slušnosti, 

* budou zvyšovat respekt k pravdě a ke svobodě a čelit tak těm, 

kteří šířením strachu usilují o lacinou popularitu, 

* budou i ve vypjatých chvílích povzbuzovat k odvaze hájit 

lidská práva a pomáhat tam, kde jsou lidé postiženi neštěstími, 

* budou naslouchat bolestem a starostem spoluobčanů, hledat 

pokojná řešení a zabývat se problémy postihujícími celou 

společnost,  

* budou si vážit lidí úspěšných, poctivých, nesobeckých a 

zároveň věnovat pozornost lidem v jakémkoli ohledu slabým a 

společností vyřazovaným,  

* budou brát vážně problémy týkající se životního prostředí a 

podporovat rozhodnutí odpovědná vůči životu následujících generací 

a stavu planety vůbec, 

* budou připraveni zasahovat aktivně do událostí 

překračujících naši domácí politiku, hledat prospěch širšího celku a 

pěstovat solidaritu uvnitř Evropské unie i mimo její hranice. 

Nadcházející volby chápeme jako příležitost pozitivně ovlivnit 

roli, kterou bude Česká republika hrát v následujících letech v 

evropské i světové politice. V řadě zemí získávají převahu – ani u 

nás nechybějí – hlasy, zpochybňující základní pilíře demokracie, 

svrchovanost práva, svobodu slova, solidaritu, a tím i sám unikátní 

evropský politický projekt, jehož jsme součástí. Historie nás poučila, 

že odvržení těchto hodnot by mohlo mít neblahé dopady na životy 

nás všech.  

Mějme naději, že každý z nás může běh věcí ovlivnit a že 

apatie a sobectví nepřeváží nad touhou po pokojném a tvůrčím 

spolužití.  

 

Poslanci synodu Českobratrské církve evangelické  

V Praze 20. 5. 2017 
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Církev bude od roku 2018 používat nové logo 

Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 

používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Vítězný návrh 

zaslala kreativní agentura Kreatura, jeho autorem je MgA. Petr 

Kincl. 

 
Pokusím se vám tento návrh představit a přiblížit vám důvody, 

které nás vedly k jeho výběru: 

 Formálně či graficky tento návrh představuje 

zřetelný posun proti stávajícímu logu. 

 Je solidní a přitom jednoduchý, přehledný a má vtip. 

 Je profesionálně zpracovaný, ve všech variantách 

užití zůstává čitelný a vypadá dobře jak v elektronické tak 

klasické grafice. 

 Obsahuje základní symboliku naší církve – kalich a 

bibli a jasně odkazuje k evangelictví. 
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 Spojuje v sobě tradiční symboliku a historické 

reminiscence – tj. bibli a kalich a korouhev středověkých 

nositelů reformace – s moderním a soudobým životem církve – 

bible se záložkami v jejím obsahu; písmeno „E“ odkazuje 

k elektronické prezentaci na webových stránkách e-cirkev. 

Autoři sami toto shrnují sloganem: „Pod praporem s kalichem 

k modernímu pojetí víry a života podle evangelia“. 

 Písmeno „E“ zároveň odkazuje ke stručné 

charakteristice naší církve – tj. evangelická. 

 Logotyp přitom dává možnosti další symbolické 

obrazotvornosti: kalich navozuje představu klíčové dírky, která 

otevírá dveře (či bibli) a zve k dalšímu poznávání a cestě; ve 

třech záložkách můžete vidět i hřbet knihy, nebo odkaz na tři 

charakteristiky našeho společenství v názvu naší církve = 

českobratrská-církev-evangelická; nebo také odkaz na 

trojjediného Boha, kterého vyznáváme. 

 Díky své jednoduchosti umožňuje tento návrh, aby 

jej mohli snadno vytvořit laici, mládež, děti – například na 

táborech (vlajky, brány, značky) a na jiných akcích nebo na 

sborových nástěnkách. 

 Je dobře možné zpracovat je i v plastické 3D podobě 

– tedy reliéfu, panelu apod. 

Nakonec bych chtěl říct něco, co snad může pomoct při diskuzi 

o tomto návrhu. Zdá se mi, že často pleteme dohromady dvě věci – 

symbol a logo. „Symbol“ je cosi stálého, základně vyjadřuje obsah a 

může mít různé ztvárnění. „Logo“ je značka určité společnosti nebo 

společenství, jejíž funkcí je především sjednocení a prezentace. 

Spojuje jednotlivé „produkty“ či akce navenek a pro přihlížející 

z nich tvoří jeden celek, podporuje sounáležitost, dává na vědomí, 

v čem všem a kde všude je určitá „firma“ přítomná. 

Myslím si, že by nebylo dobré užití loga vynucovat, a přesto si 

myslím, že by bylo velice dobré a moudré, aby je užíval nejen 

povšechný sbor, ale každý z jednotlivých sborů při své prezentaci, 

včetně webových stránek, i při svých aktivitách. Nejde o omezení 



  

8 

 

svobody a tvořivosti, ale o to, zda chceme „kopat jenom na svoje 

individuální triko“ nebo jestli chceme podpořit celek a jestli cítíme a 

chceme dát na vědomí svoji sounáležitost 

Užívání jednotného loga přitom jistě nevylučuje použití 

základních symbolů naší církve – bible a kalicha – v jiném 

výtvarném zpracování v případech, kdy nejde pouze o prezentaci 

církve – např. při výzdobě našich prostor, v architektuře, 

v publikacích, na smutečních oznámeních apod. 

Zdeněk Šorm 

 

 

Co je před námi 
 

2.6. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

4.6. Svatodušní svátky – návštěva synodního seniora ČCE 

Daniela Ženatého 

BY 7.50 - bohoslužby s Večeří Páně 

NM 9.00 - bohoslužby s Večeří Páně 

NM 10.30 – beseda s D.Ženatým: „Svět, ve kterém žijeme“ 

5.6. Pondělí svatodušní – NM 18.30 - bohoslužby 

7.6. NM 18.00 – schůze staršovstva 

9.6. NM 17.00 – Noc kostelů 

11.6. NM 14.00 – Zahradní slavnost - Divadlo Líšeň: Figurkovník 

+ Jezevec na borovici 

18.6. NM 9.00 – rodinné bohoslužby na závěr školního roku + hry 

+ společný oběd 

BY 10.30 – rodinné bohoslužby 

20.6. NM 9.30 – kavárnička pro seniory – vzpomínky na 

osvobození 

21.6. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 
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Krátké zprávy 
 

Sbírka na Jeronýmovu jednotu činila v našem sboru částku 

87.120,- Kč. Příspěvek na chod sboru 61.270,- Kč. Všem, kdo 

přispěli, děkujeme. 

 

Pozvánky ze seniorátu 
 

BRATR KÁLEF: 

• Ještě jsou místa na dvou letních táborech: 

10. - 15. 7. rodinný tábor 16. - 29. 7. starší děti a mládež - 

Informace a přihlášky na stránkách Bratra Kálefa 

NOC KOSTELŮ v pátek 9. června 

program na adrese https://www.nockostelu.cz/ nebo na 

stránkách sborů 

• Daňkovice• Horní Dubénky• Jihlava• Nové Město na 

Moravě• Pelhřimov-Strměchy• Telč• Třebíč• Velké Meziříčí• Žďár 

nad Sázavou a Sázava 

 

Pozvání do sborů 
neděle 4. června 

• Jihlava, fara a zahrada u fary 

16.00 „Něco pro uši, pro oči i pro duši“ J. Keřkovský: „Kdo tu 

má Kainovo znamení?“, poté pohádka v podání Divadélka pro školy 

Hradec Králové) 

neděle 11. června 

• Horní Krupá 

10.00 bohoslužby (Dan Ženatý - 170. výročí postavení kostela 

a otevření Učitelské světnice, výstava – Budování mostů, příběh D. 

A. Jablonského, oběd, divadlo 

• Horní Vilémovice 

15.00 Benefiční koncert: Dvořákovy Biblické písně (Eliška 

Weissova z Nár. divadla), Haydnův koncert pro lesní roh (student 

JAMU Tomáš Němec). Výtěžek: pro Diakonii Myslibořice a pro 

Bratra Kálefa 
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• Žďár nad Sázavou 

18.00 Bohoslužba v Batyskafu promluví Jan Keřkovský, hraje 

Bullerbyn 

neděle 18. června 

neděle 25. června 

• Myslibořice 

14.00 Den kazatelské stanice (Autobus z Třebíče odjíždí 13.15 

od nemocnice. ) Program pro malé (venku v parku + buchty v letní 

jídelně + buřty vedle) i velké: Beseda, kterou povede paní Nina 

Baláčková (členka Evropské pracovní skupiny lidí s demencí) – 

téma: Můj život s demencí 

Středa 28. června 

• Horní Dubenky 

19.00 koncert Caine a Mi - písničkář, básničkář a nesmělý 

věrozvěst ve dvou tělech – aneb dva punkoví bubeníci 

s doprovodným folkovým zpěvem … Myšionář s mandolou a 

zpívající asistentkou 

 

 

Zahradní slavnost 
 

V neděli 11.6 pořádá náš sbor zahradní slavnost. Zahradní 

slavnost už od svého počátku spojuje příjemné s užitečným. Jde 

hlavně o setkání lidí v zahradě u kostela, kde mají klid a čas se 

zastavit, pobavit. Zároveň si všichni zájemci mohou vyrábět v 

tvořivých dílnách, hrát hry, podívat se na divadelní představení. 

Nedílnou součástí je i kavárna „Pod kaštanem“, kde si můžete 

ochutnat domácí dobroty, povzbudit se kávou či čajem. Výdělek ze 

zahradní slavnosti je letos určen na koupi clip rámu a výstavních lišt 

do kostela. V kostele bývají výstavy, které se snaží přiblížit poselství 

Bible a tímto se usnadní instalace výstav (v minulých letech se díky 

zahradní slavnosti podařilo vytvořit čtecí domeček a obnovit dětské 

hřiště). Zahradní slavnost začne ve 14 hodin. Až do 15.30 bude 

možnost vyzkoušet si originální Figurkov divadla Líšeň (pestrou 

nabídku logických her – kromě klasických šachů na velké 

šachovnici budou k vyzkoušení deskové hry z celého světa a dávné 
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historie). Na závěr slavnosti (v 16.30) můžete sobě i svým dětem 

„pocuchat nervy“ ztvárněním japonského příběhu o strašidle – opět 

v podání divadla Líšeň. Možná se budete bát, ale určitě se budete 

smát. Těšíme se na Vás za každého počasí.  

 

Daniela Šimková 

 

 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 
čtvrtý rok mého působení v novoměstském sboru se chýlí ke 

konci a zároveň se blíží konec mandátu vyplývajícího z mé roční 

volby minulé září. Velmi si cením projevené důvěry a chci vám 

poděkovat za příležitost ke společnému růstu i za čtyřletou 

spolupráci, která byla s mnohými z vás opravdu aktivní a 

inspirativní. Chci poděkovat rovněž za otevřenost při společném 

hledání cest víry i při osobním sdílení.   

Po letech na mateřské dovolené mi služba na velkém sboru 

přinesla řadu opravdových výzev. Proto bych ráda poděkovala i za 

trpělivost, toleranci a podporu, kterou jsem od vás mohla přijmout.  

Dobře rozumím tomu, že vybrat sboru vhodné faráře je 

nesnadný a velice zodpovědný úkol. Smíme však doufat, že není 

pouze v našich rukou.  

Na podzim 2016 se mi naskytla příležitost krátkodobě působit 

v některém z protestantských sborů ve Velké Británii. S chvěním i 

radostí jsme se této možnosti jako rodina otevřeli. Když vzápětí 

přišla jasná nabídka od přímořského městečka na severu britské 

pevniny, vděčně jsem ji přijala. Od 1. září 2017 bych tedy měla na 

následující školní rok nastoupit službu farářky v Church of Scotland.   

Děkuji vám za vše, co jsme spolu prožili, přeji vše dobré a 

těším se na další setkávání. 

 

Ida Tenglerová, farářka 
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 Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9. července 2017.  

Uzávěrka je 30. června 2017.  

 
 

©Zprávy a ohlasy 
Měsíčník novoměstského sboru ČCE 

Pro vnitřní potřebu vydává:  

Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

Křenkova 151 

592 31 Nové Město na Moravě  
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