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Zprávy ze staršovstva 4.5.2018 
 
 Staršovstvo se tentokrát sešlo v Bystřici n/P a účastnili se ho 

kromě členů staršovstva i senior J.Keřkovský a pastorační 

pracovnice M.Dvořáková a E.Oravcová, protože jeho hlavním 

bodem bylo řešení situace po odchodu faráře Z.Šorma. 

 V.Peňáz připravil výpověď pro pí. Vokounovou ze sborového 

domu v Novém Městě z důvodu jeho prodeje. 

 Z.Šorm seznámil staršovstvo s textem dopisu pro partnerský 

sbor v Reutlingen. 

 Staršovstvo projednalo přípravu konfirmační slavnosti. 18.5. se 

bude konat zkouška konfirmandů před staršovstvem. M.Petrová 

si vzala na starost domluvu s rodiči konfirmandů o výzdobě 

kostela, poděkování, zajištění fotografa a případném pohoštění. 

P.Hladík uvítá konfirmandy ve sboru. Sbor věnuje každému  

konfirmandovi bibli a zpěvník Svítá. 

 Bohoslužby na Svatodušní pondělí  se vzhledem ke konfirmační 

slavnosti a Noci kostelů, která se bude konat v týdnu po ní, 

konat tentokráte nebudou. 

 Z.Šorm referoval staršovstvu o zajištění programu a propagace 

Noci kostelů. 

 Z důvodu účasti na zasedání synodu 31.5.-2.6. nebude Z.Šorm 

ve sboru přítomen a v neděli 3.6. se prohodí s M.Slámovou, 

která bude kázat v Novém Městě. 

 P.Hladík podal zprávu o přípravě kriterií pro prodej sborového 

domu. Na příští staršovstvo připraví ustavená skupina tato 

kriteria k hlasování a seznámí staršovstvo s návrhy na využití 

prostředků z prodeje. 

 Sbor prodlouží nájemní smlouvu na byt ve sborovém domě 

v Bystřici n/P. 

 Staršovstvo se dále věnovalo zajištění chodu sboru po odchodu 

faráře Z.Šorma tj. od srpna tohoto roku do září 2019: 

1/ I.Fiala bude s V.Zikmundem spolupracovat při hledání 

druhého faráře. 

2/ Sbor bude administrovat senior J.Keřkovský z Jihlavy. 
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3/ P,Hladík, V.Zikmund a V.Hrouda oslovují faráře na 

zajištění nedělních bohoslužeb. Osloví i laické kazatele 

z okolních sborů. Je ale třeba počítat i se čtenými 

bohoslužbami, na kterých se budou podílet členové našeho 

sboru. Zároveň navrhnou způsob koordinace těch, kdo se o 

faráře-hosty postarají. 

4/ M.Dvořáková bude s pozvanými faráři domlouvat 

rozeslání písní a biblického čtení a bude připravovat ohlášky. 

5/ Zdvojené bohoslužby o svátcích a mimořádné bohoslužby 

v tomto období nebudou. 

6/ Pro zajištění pohřebních bohoslužeb rozešle sbor 

pohřebním službám kontakty, na které se budou obracet, 

požádá o pomoc faráře důchodce z okolí a dotáže se laických 

kazatelů z okolí, zda jsou ochotni v tomto případě vypomoci. 

6/ Biblické hodiny V Novém Městě a Bystřici N/P ve 

čtrnáctidenním intervalu zajistí J.Keřkovský. Biblické hodiny 

v Divišově si vzal na starost V.Zikmund. 

7/ Náboženství v Křídlech a Novém Městě si s případnou 

pomocí učitelů nedělní školy vzaly na starost M.Dvořáková a 

E.Oravcová. Náboženství v Bystřici povede H.Bučková. 

8/ Konfirmační cvičení bude nejspíše zahájeno až v příštím 

roce po nástupu O.Rumla v koordinaci s celým seniorátem. 

9/ O setkávání mládeže se domlouvá J.Keřkovský se 

seniorátním farářem F.Boháčem. 

10/ Schůzky střední generace bude nadále koordinovat 

I.Fiala. 

11/ O pokračování vedení „kruhu“ požádá P.Hladík 

J.Rusňákovou. 

12/ Učitelé nedělní školy se budou k přípravám scházet 

samostatně. 

13/ Kulturní akce projedná kulturní komise. 

14/ Staršovstvo bude připravovat P.Hladík ve spolupráci 

s J.Keřkovským. 

15/ Přípravu zpravodaje Zprávy a ohlasy si vzal na starost 

P.Hladík. 

16/ Na pravidelných poradách zaměstnanců sboru se domluví 

J.Keřkovský s P.Hladíkem. 
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17/ O vedení webových stránek požádá staršovstvo 

M.Popela. 

18/ Návštěvy členů sboru budou zajišťovat pastorační 

pracovnice. 

19/ Údržbu sborového auta si vzal na starost P.Hladík. 

20/ Údržbu novoměstské fary bude zajišťovat J.Oravec. 

21/ Na zajištění stálé údržby a úklidu parku okolo 

novoměstského kostela se domluví P.Hladík s kostelnicí 

E.Oravcovou s případným zvýšením pracovního úvazku. 

 

 

Prohlášení synodu ČCE 
 

Synod Českobratrské církve evangelické, který se sešel 

v Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijal toto prohlášení: 

„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve 

které žije. Proto nesmíme připustit, aby někdo o své vlastní vůli 

například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se smí diváci dívat, 

jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí 

v Brně 26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. 

Odmítáme však, aby skupiny spojené s fašismem či neonacismem 

používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání. 

V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, 

sociálního a ekonomického postavení. Proto odmítáme, aby lidé, 

kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem křesťanů.“ 

 

 

Krátké zprávy: 

 
- Jarní výběr - na Jeronýmovu jednotu jsme vybrali částku 89.390 

Kč na chod sboru 66.990 Kč.  

- Sbírka na Diakonii činila v našem sboru částku 8.506 Kč, všem 

dárcům upřímně děkujeme. 

- Během měsíce května budeme vybírat do pokladniček na Lékaře 

bez hranic, organizaci, kterou dlouhodobě podporujeme. Prosíme, 

pamatujte na tuto sbírku. 
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Co je před námi: 
 

6.6. NM 18.00 – schůze staršovstva 

10.6. BY, NM – jubilejní kázání: Richard Dračka 

12.6. NM 19:30 - Kruh 

17.6. NM 9.00 – Seniorátní rodinná neděle 

NM 14.00 – Zahradní slavnost 

16.6. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – hosty budou manželé 

Fialovi, budou nám vyprávět a promítat fotografie o své 

cestě do Izraele. Všichni jste srdečně zváni 

23.-

30.6. 

Z.Šorm vede tábor pro mladé lidi se zdravotním postižením 

v Bělči n/O 

24.6.  Káže V.Hrouda 

7.7. Petrovice 16.00 – ekumenická bohoslužba ke 120. výročí 

hasičského sboru 

14.7. NM 15.00 – rozlučka s Šormovými na zahradě u kostela 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
POZVÁNÍ DO SBORŮ 

neděle 3. června 

• Horní Vilémovice 15.00 benefiční koncert (pro Myslibořice a 

Kálefa): Dvorkaři a útržky nebeských not 

úterý 5. června 

• Velké Meziříčí 18.00 večer s hostem Mikulášem Vymětalem, 

farářem pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené 

neděle 10. června 

• Žďár nad Sázavou 18.00 Bohoslužba v Batyskafu promluví Jan 

Lavický, hraje Memoryband 

• Jihlava 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši  - Drak n´Roses:  

Zajíc v sedmém nebi (loutkové divadlo), J. Keřkovský: „Boži milost 

– a co za to?“ 

sobota 16. června 

• Horní Dubenky 19.00 degustační večer (vinařství Špillar) 
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neděle 17. června 

• Velké Meziříčí sborový den s Lenkou Ridzoňovou – 9.00 

bohoslužby, 10.15 Jak vlastně vzniká modlitba?, oběd 

• Sázava - Loučení se školním rokem 

14.00 Lezecké odpoledne na Rozštípené skále 

neděle 24. června 

• Myslibořice 14.00 Den Diakonie 

• Opatov KVIC 17.00 představení knihy Hledání českobratrského 

výtvarnictví, rozhovor s autorem 

6.-14. 6. Velké Meziříčí: Evropský festival filosofie "Dějiny a 

budoucnost", www.festivalfilosofie.cz  

V červenci startuje další ročník Parresie. 

 

 

Pozvání na rozlučku – 14.července 
 

Jak víte, budeme se na začátku srpna stěhovat do sboru v Praze 

na Vinohradech. Chceme se 

s vámi rozloučit. Proto vás 

zveme v sobotu 14.7. odpoledne 

od 15 hodin na zahradu 

k novoměstskému kostelu. Do 

večera si můžeme společně 

povídat, zazpívat si, občerstvit 

se, prostě spolu pobýt. 

 

 

Zdeněk a Ruth Šormovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivalfilosofie.cz/
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Poděkování za Noc kostelů 
 

Letošní Noc kostelů se opravdu vydařila. Kdo nepřišel, může 

jen litovat. Účast byla za poslední roky asi nejvyšší. Chci touto 

cestou poděkovat všem, kdo se na její přípravě podíleli. Markéta 

Popelová připravila pohybovou dílnu „Kostel na boso“, při které 

jsme si na vlastní kůži prošli historii evangelíků u nás. Ženský 

pěvecký sbor Naenia spolu s mužským pěveckým sborem Vocatus 

Ecumenicus připravily nádherný koncert. Při „chytrém kvízu“ ke 

100. výročí naší církve se projevila zkušenost manželů 

Kabíčkových, kteří vyhráli láhev výborného vína, kterou věnoval 

Václav Peňáz. Koncert otce a syna Moravetzových byl opravdu 

silným zážitkem. Poezii bývalého novoměstského faráře Josefa 

Batelky přednášeli Milan Kocanda, Terezka Oravcová a Metoděj 

Vykydal a doprovodili je Marek Peňáz na klavír a Anička Pechová 

na violoncello. Při nočních bohoslužbách, při nichž jsme obešli se 

svíčkami náš kostel, spolupracoval Vojtěch Hrouda. Po celou dobu 

si mohli účastníci prohlédnout výstavu ke 120. výročí našeho 

kostela, kterou připravila Jana Rusňáková. Občerstvení zajišťovaly 

Martina Dvořáková a Ema Oravcová a stánek fair-trade Daniela 

Šimková. O promítání se staral Martin Popel, díky jehož krásným 

fotkám na našich webových stránkách můžete do atmosféry Noci 

kostelů nahlédnout, i když vám v pátek 25.5. nevybyl čas. Všem 

patří dík za krásný zážitek. 

 

 

 

Výstava ke 120. výročí postavení našeho 
kostela 
 

Kromě stého výročí církve slaví náš sbor tento rok také 

120.výročí postavení kostela. Je to vlastně již druhý kostel našeho 

sboru. Toleranční modlitebnu, která stála tam, kde je dnes na 

Komenského náměstí pomník J.A.Komenského, postavil sbor v roce 
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1784. Při požáru v roce 1801 byla značně poničena. I když se ji 

podařilo opravit, rozhodl se sbor v roce 1875 pro stavbu nového 

kostela. Ten byl slavnostně otevřen v září roku 1898. My si to 

budeme připomínat slavností v neděli 9. září.  

Již nyní se ale můžete seznámit s historií našeho kostela na 

výstavě, kterou připravila Jana Rusňáková. Je instalována na kůru 

našeho kostela. Na patnácti panelech si můžete prohlédnout ukázky 

z původních návrhů architekta Glasera a množství fotografií, které 

dokumentují, co vše se od postavení událo. Výstava bude probíhat 

celé léto. Je to dobrá příležitost i k tomu, abyste k návštěvě pozvali 

svoje známé. 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 8.července 2018.  

Uzávěrka je 30. června 2018.  

 

©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 
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