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Zprávy ze staršovstva 7.6.2017 
 

 Protože se opakovaně zpožďuje platba nájemného ve sborovém 

domě, rozhodlo staršovstvo dát nájemníkům druhé varování. 

Pokud nebudou všechny závazky vůči sboru zaplaceny do 30.6. 

dává sbor nájemníkům podle nájemní smlouvy okamžitou 

výpověď. 

 Staršovstvo chce dále jednat s Ondřejem Rumlem o jeho 

kandidatuře na faráře v Novém Městě od léta 2019 a připravit 

povolávací listinu a další dohody. 

 Staršovstvo souhlasilo s ukončením pracovního poměru dohodou 

s Idou Tenglerovou k 31.8.2017. Fakticky Ida Tenglerová odchází 

13.8. 

 Ida Tenglerová sdělila staršovstvu, že nyní není s to se zavázat 

k přijetí kandidatury od září 2018. Staršovstvo se proto rozhodlo 

hledat kandidáta na druhého faráře, který by bydlel v Bystřici. 

 Organizace schůzek střední generace po odchodu I.Tenglerové se 

ujme I.Fiala. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o schůzce zástupců okolních sborů 

(Sněžné, Daňkovice, Sázava) ohledně zajištění sborů v příštím 

roce, kdy bude v Novém Městě jeden farář a v dubnu odchází ze 

Sněžného a Sázavy i M.Erdinger. Sněžné a Daňkovice by měly 

hledat společného faráře, protože s administrací z Nového Města 

nelze počítat. 

 Z.Šorm předložil staršovstvu plán zajištění bohoslužeb na léto 

2017. 

 Z.Šorm informoval o drobných změnách programu Noci kostelů. 

 V kostele byly instalovány výstavní lišty. Protože benefiční akce 

„Kup si klip“ zatím nevynesla dostatek prostředků na zakoupení 

rámů, byly na Noc kostelů zapůjčeny od Města. Benefiční akce 

bude pokračovat dále, abychom rámy mohli zakoupit pro další 

výstavy. 

 Z.Šorm podal zprávu o jednání s obcemi ohledně hřbitovů. Sbor 

uzavřel smlouvy o správě hřbitovů s obcemi Rozsochy (hřbitov 

v Kundraticích) a Blažkov. Obec Dlouhé bude o návrhu smlouvy 

jednat na červnovém zastupitelstvu. Obec Blažkov přislíbila dodat 



  

3 

 

podklady pro dohodu o úhradě vody na místním hřbitově, kterou 

požaduje Vodarenská a.s. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o usnesení synodu. 

 Staršovstvo vyslovilo poděkování J.Oravcovi a D.Šimkovi za 

dokončení „lodi“ na dětském hřišti v parku u kostela, na kterém 

odvedli nepočítaně brigádnických hodin. 

 Zástupci sboru P.Teplý a V.Zikmund se zúčastní seniorátní schůze 

Jeronýmovy jednoty 12.6. v Jihlavě. 

 Staršovstvo se seznámilo s výsledky výběru Jeronýmovy Jednoty 

(87.120,- Kč + Hlavní dar lásky 7.551,-Kč)a jarního příspěvku na 

chod sboru (61.270,-). 

 K novým výzvám z grantového programu ČCE se uskuteční 

seminář 24.6. v Brně. P.Hladík požádá o účast za grantovou 

komisi sboru T.Blažka. 

 Staršovstvo stanovilo sbírku solidarity na 25.6. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o jednání s firmou Penny o opravě 

plotu u volejbalového hřiště. Firma přislíbila opravu v červnu. 

 Staršovstvo souhlasí se zakoupením a instalací venkovního 

odpadkového koše u laviček před kostelem. 

 Obec Blažkov v rámci vlastního ošetření stromů nechala ocenit i 

prořezávky a vazby v zahradě okolo blažkovského kostela na 

14.000,-Kč a nabídla sboru, že ošetření zajistí a uhradí jako dar 

sboru. P.Teplý se spojí s paní starostkou a ošetření stromů 

projedná. 

 I.Tenglerová podala zprávu o jednání Výboru kazatelské stanice 

v Bystřici. Výbor se usnesl, že by chtěl obsazení bytu ve sborovém 

domě řešit pronájmem. Výbor žádá o zakoupení nového 

keyboardu pro modlitebnu v Bystřici. 

 P.Hladík informoval staršovstvo o sponzorské výměně kuchyňské 

linky v presbyterně. Výměna za novou linku proběhne 15.6. Stará 

linka bude nabídnuta členům sboru. 

 V.Hrouda apeloval na nefungující službu presbyterů při přivítání a 

sbírkách. 

 V.Peňáz navrhl řešení opravy chodníků okolo kostela, které 

konzultoval s E.Šimkem. Náklady si vyžádají investici cca 

13.000,-Kč. Staršovstvo souhlasilo. 
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Benefiční akce „KUP SI KLIP“ 
 

V benefiční akci se nám už podařilo shromáždit prostředky na 

nákup výstavních lišt do kostela a Jan Oravec s Danem Šimkem je 

instalovali. Lišty splývají se štukovou výzdobou kostela, a proto 

interiér nijak neruší.   Díky tomu jsme mohli Noc kostelů zahájit 

první výstavou.  

Na klipové rámy se nám zatím vybrat nepodařilo. Proto 

staršovstvo rozhodlo, že benefiční akce bude dál pokračovat. Můžete 

na ní přispět po každých bohoslužbách ve sborové kanceláři na faře 

nebo Martině Dvořákové či farářům.  Rámy chceme využít při 

dalších výstavách například při prezentaci Diakonie v rámci akce 

„Město přátelské demenci“, kterou připravujeme veřejnost na 

plánovanou výstavbu Domu pro seniory s demencí. Především je ale 

využijeme příští rok při oslavách 120. výročí postavení našeho 

kostela, kdy bychom chtěli v kostele připravit dlouhodobou výstavu 

o jeho výstavbě a historii sboru. Svým příspěvkem tedy rozhodně 

podpoříte dobrou věc. 

 

 

Malá biblická dějeprava – výstava obrázků 
Zdeňka Šorma 
 

Součástí letošní Noci kostelů byla vernisáž mých biblických 

ilustrací a krátkých textů. Nazval jsem ji „Malá biblická dějeprava“. 

Biblické příběhy mne totiž neprovázejí až jako faráře. Slýchal jsem 

je od dětství, když nám je – možná jako mnohým z vás – četli rodiče 

před spaním právě z „Biblické dějepravy“ od Viktora Hájka. 

Potýkám se s nimi vlastně celý život a prožil jsem přitom i mnoho 

bezmoci a často mne dovedly někam úplně jinam, než jsem si 

myslel. Pořád nevím, zda jim opravdu rozumím. Spíš je stále 

objevuji. Jako na faráře na mne přitom často těžce doléhá 

odpovědnost. Tyhle obrázky jsou ale trochu jiné. Ty jsou pro radost 

a texty vyloženě na mé triko. Původně jsem myslel, že budou pro 

děti, ale zjistil jsem, že to neumím. Jsou spíš pro dospělé. Schválně 

jsem zvolil dětskou kresbu, protože si vůči biblickým příběhům 
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nepřipadám jako poučený odborník, který má v malíčku jejich 

moudrost a může je s přehledem vykládat. Cítím se spíš jako děcko, 

které žasne. Jestli je z obrázků ten úžas znát, snad se mi to podařilo.  

 Výstavu je možné si prohlédnout po každých 

bohoslužbách v červnu a červenci nebo po domluvě. 

 

Zdeněk Šorm 

 

Novoměstská archa 
 

Na Zahradní slavnosti (11.6.) jsme slavnostně „spustili na 

vodu“ LOĎ – nový prvek na dětském hřišti u našeho kostela. 

Nahradila „Draka“, s kterým – jak zpívá Sváťa Karásek – bojoval 

archanděl Michael, z nebe byl svržen a vede teď boj na zemi, ale u 

nás byl již poražen. A tak díky Honzovi Oravcovi a Danu Šimkovi, 

kteří se jako biblický Noe nezalekli bláznivého nápadu postavit loď 

na suchu, zakotvila v našem parku „archa“. Lodička je odedávna 

symbolem církve a v jedné písničce z našeho zpěvníku zpíváme: „V 

tvé síle, Pane Bože můj, všem bouřím vzdoruji…“. A my si někdy 

připadáme jako ti poslední kapitáni, kteří ještě drží kormidlo a 

neopouštějí loď. Naše lodička má ale podobu papírového parníčku, a 
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tak to hrdinné kormidlování trochu odmocňuje. Už Martin Luther 

totiž zpíval „Nástroj lidský jest v tom špatný, snadní jsme my 

k zmožení“. Nad vodou nás nedrží naše hrdinství, ale onen „rek 

udatný, jejž Bůh nám dal k spasení“. Díky němu máme svobodu si 

hrát, i když jsou naše plavby někdy všelijaké. K nim odkazuje i ryba 

z oblázků, ve které při pohledu shora naše loď stojí a která upomíná 

na proroka Jonáše. 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírka na Diakonii vynesla v našem sboru částku 8.886,- Kč. 

Sbírka solidarity sborů vynesla v našem sboru částku 5.570,- Kč. 

Sbírka na podporu Lékařů bez hranic vynesla v našem sboru částku 

6.620,- Kč. 

Děkujeme všem, kteří jste sbírky podpořili. 

Připravovaná seniorátní setkání 

• Setkání učitelů nedělní školy 

bude opět první sobotu v září (2. 9.), tentokrát v Horní Krupé 

• Seniorátní setkání všech generací 

bude letos v neděli 17. září ve Velkém Meziříčí  

  

Pozvánka 
 

24.7. bychom rádi uskutečnili jednodenní výlet auty do přeloučského 

sboru, současného působiště sestry Aleny Buchtové. Kdo byste měli 

zájem na takový výlet vyrazit, hlaste se prosíme co nejdříve sestře 

farářce Tenglerové. 728 733 350 

 

Pozvání do sborů 

• Daňkovice 

zvou do znovuotevřeného muzea na faře, rozšířeného o expozici 

dětských kočárků a historických předmětů. Více informací na tel. 

739 244 815 nebo na mailu:  dankovice@evangnet.cz 
 

mailto:dankovice@evangnet.cz
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• Horní Dubenky 

Ferstival Parrésie nabízí takřka po celé prázdniny bohoslužby, 

výstavy, divadlo atd. Více se dozvíte z plakátu nebo ze sborových 

stránek 

čtvrtek 6. července 
 

• Myslibořice (Diakonie)  

15.30 ekumenická bohoslužba k výročí upálení Mistra Jana Husa: 
 

• Kralice (kostel sv. Martina) 

18.00 přednáška Joela Rumla: Husovy vzkazy pro nás 

neděle 9. července 
 

• Velké Meziříčí 

10.15 beseda s farářkou Romanou Čunderlíkovou o novém 

Evangelickém zpěvníku  
 

• Opatov 

13.00 Farský kázek – otevření místa pro odpočinek a rozjímání. 

Slovem provede Joel Ruml 

neděle 16. července 
 

• Moraveč – festival Na dobrých cestách 

9.30 bohoslužby 

10.40 Z časů Lucemburků přednáší Jana Fantysová - Matějková, 

společný oběd, 

13.00 koncert v rámci Českého varhanního festivalu: Adam Viktora 

- varhany, Gabriela Viktorová – zpěv. 

Po celý den dobročinný bazárek a prodej Fair-Trade. 
 

• Daňkovice (před farou) 

16.00 Koncert FOUR COVERS – pořádá velkomeziříčský sbor a 

jejich holandští přátelé 

pátek 28. Července 
 

• Borovnice 

18.00 Koncert pěveckého sboru Festivia Chorus  

neděle 27. srpna 
 

• Velké Meziříčí 

14.00 odpoledne tvořivosti a her pro děti i dospělé 
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Na koho se obrátit v létě 
 
Faráři si v létě budou vybírat dovolené. Proto uvádíme přehled, na 

koho se v případě potřeby můžete který týden obrátit: 

2.-8.7 Ida Tenglerová – 728 733 350, Zdeněk Šorm – 776 611 

071 

9.-15.7. Ida Tenglerová  

16.-22.7. Jiří Tengler – 776 897 889 

23.- 29.7. Ida Tenglerová, Zdeněk Šorm 

30.7.-5.8. Ida Tenglerová, Zdeněk Šorm 

6.-12.8. Ida Tenglerová, Zdeněk Šorm 

13.-19.8. Miki Erdinger – 606 930 630 

20.-26.8 Zdeněk Šorm 

27.8-2.9. Zdeněk Šorm 

 

 

 

 

 Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 10. září 2017.  

Uzávěrka je 31. srpna 2017.  
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