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Zprávy ze staršovstva 2.7.2014 

 

 Z.Šorm informoval o schůzce těch, kdo vybírají salár, a požádal 

starší o spolupráci při aktivizaci této skupiny. Sborový dopis týkající 

se hospodaření sboru je připraven k tisku a bude roznesen v září. Spolu 

s ním budou připraveny i instrukce k zadání trvalého příkazu a 

k obnově kartotéky. 

 Z.Šorm připravil text, který vysvětluje, o jaké peníze se jedná 

v narovnání mezi státem a církvemi. Bude uveřejněn ve Zprávách a 

ohlasech a rozeslán presbyterům i těm, kdo vybírají salár. 

 V.Peňáz informoval o realizaci nájezdové rampy do kostela. 

Rampa je zhotovena, pracuje se na úpravě lavic, byla zaslána žádost o 

příspěvek na konto Bariéry, domlouvá se podoba informačních 

tabulek. Hospodáři a V.Peňáz budou ještě řešit povrch příjezdové cesty 

k rampě. Sbírka na zhotovení rampy bude ukončena na konci 

července. 

 Sbor se opět obrátí na Městskou radu s žádostí na opravu cesty na 

novoměstském hřbitově. 

 Z.Andrejs sdělil, že sečení trávy v Blažkově je zajištěno. 

 Rekonstrukce Komenského náměstí byla dokončena. Kolaudace 

17.7. se zúčastní P.Hladík a dojedná vypořádání pozemkových a 

majetkových poměrů dle dohod s Městem. 

 Dle zjištění  B.Daňka je stávající způsob nahrávání bohoslužeb 

pro reprodukci v DPS a pro starší členy sboru zatím vyhovující. Pro 

digitální nahrávání kázání a jejich umístění na webových stránkách 

pořídil osobní nahrávač a po jeho vyzkoušení navrhne další postup. 

  I.Tenglerová ve spolupráci s M.Slámovou a L.Liškovou připraví 

návštěvu do Betzingen 14.-17.5.2015. 
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 Zahradní slavnost byla staršovstvem velmi kladně hodnocena a 

jejím organizátorům patří dík. 

 Staršovstvo jednalo o řešení vlhkosti v místnosti pro nedělní 

školu v Bystřici. Roh sborového domu bude nutné obkopat. Bystřičtí 

již dohodli termín brigády. 

 Z.Šorm informoval o obeslání budoucích adeptů konfirmace. 

Z 25 obeslaných reagovalo doposud 8. 

 Staršovstvo souhlasilo s podáním žádosti o prodloužení místa 

pastorační pracovnice do konce roku 2015. 

 Staršovstvo jednalo o možnosti umístění zábradlí na schodech 

novoměstského kostela. V.Peňáz připraví návrhy řešení. 

 Z.Tatíček podal zprávu o jednání seniorátního shromáždění 

Jeronýmovy Jednoty. 

 Kvůli stěhování A.Buchtové hledá sbor od října novou účetní. 

P.Hladík osloví několik možných kandidátů. Staršovstvo jednalo i o 

možnosti rekvalifikačního kurzu účetnictví pro pastorační pracovnici i 

o zajištění účetnictví externě. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o opravě a naladění varhan. 

Varhanář D.Michek doporučil odstranění infrazářiče a řešení topnou 

dečkou na lavici. Staršovstvo souhlasilo s jejím zakoupením 

 Staršovstvo odsouhlasilo nákup nového zátěžového koberce do 

věže kostela. 

 Staršovstvo jednalo o obnově dětského hřiště v zahradě kostela. 

Brigádníci se dohodnou individuálně se Z.Šormem na termínech 

brigád, které proběhnou v červenci. 

 Staršovstvo diskutovalo o výzvě synodní rady uspořádat na 

podzim k 600.výročí vysluhování pod obojí ekumenické bohoslužby 

s vysluhováním Večeře Páně. Postoupilo tuto otázku teologické komisi 

s tím, aby pro příští schůzi připravila návrh připomenutí tohoto výročí. 

 Z.Tatíček vyřizoval od starosty obce Dlouhé žádost, aby sbor 

doložil nástupnictví Refornovaného spolku pro převedení hřbitova 

v Dlouhém sboru.  Vyřídí Z.Šorm. 
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Kalendárium akcí červenec a srpen 

2014: 

 

 

Krátké zprávy a pozvánky 

- Sbírka pro Diakonii ze svatodušní neděle vynesla v našem sboru 

6.479,-Kč. Jménem Diakonie děkujeme. 

- A při koncertu pěveckého sboru Masarykovy university jsme 

vybrali pro organizaci „Lékaři bez hranic“ 9.633,-Kč. 

- Při zahradní slavnosti jsme vydělali na obnovu dětského hřiště 

12.879,-Kč. Děkujeme za sbor všem, kteří se na průběhu a 

přípravě slavnosti podíleli (především Daniele Šimkové jako 

hlavní organizátorce). 

- Sbírka solidarity sborů vynesla v našem sboru částku 4080,- Kč. 

 

Ze seniorátu: 

● Horní Krupá 

27. 7. – 3. 8. - Letní Slunečníci - brigáda pro mládež v Horní Krupé, 

pobyt zdarma, práce v areálu Krupské školy, výroba soch z odpadů. 

● středisko Blažkov 

24. – 30. srpna - program pro mládež: LESEM 

● Horní Dubenky 

neděle 24. srpna, 14.30 Studánka Páně - shromáždění na paměť zápasu 

o svobodu vyznání host doc. Dr. Eva Melmuková: "Přerušená 

návaznost." (O putování ke Studánce Páně v padesátých letech 

2.7. 18.00 - Staršovstvo 

6.7. NM 19.00 -  autorský program Alfréda Strejčka a Štěpána 

Raka k výročí upálení Mistra Jana Husa 

28.6.-7.7. Tábor Bratra Kálefa pro mladší děti 

18.-30.7. Tábor Bratra Kálefa pro starší děti 

6.9. Seniorátní seminář učitelů NŠ (Třebíč) 

7.9. Rodinná neděle – na začátek školního roku 

14.9. NM – Koncert pěveckého sboru Svatopluk 

18.-20.9. Seniorátní dny mládeže (Sázava) 

20.9. Seniorátní setkání všech generací (Sázava) 
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minulého století.) autobusy jako obvykle, blíže na www.horni-

dubenky.cz 

pátek 29. srpna, 18.00 Loučení s létem, otevřený piknik na farním 

dvoře s grilováním 

● Třebíč 

neděle 6. července, Ekumenická bohoslužba (ČCE+CČSH) k výročí 

upálení M. Jana Husa 

10.30 v Myslibořicích; 14.00 v Moravských Budějovicích 

 

Připravuje se: 

Seniorátní seminář učitelů nedělní školy 

sobota 6. září, Třebíč 

Téma: Církevní rok. Host: Lenka Ridzoňová a další... 

Seniorátní dny mládeže 

19. - 21. září:, Sázava 

Seniorátní setkání všech generací 

neděle 21. září, Sázava 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 

3. - 5. října, Kroměříž 

Konfirmační víkend 

17. - 19. října 

 

 

Jak zadat trvalý příkaz pro platbu saláru 

Doporučujeme platit salár trvalým příkazem – měsíčním 

příspěvkem. 

Číslo účtu našeho sboru je: 1473163349/0800 

Trvalý příkaz můžete zadat ze svého účtu buď prostřednictvím 

elektronického bankovnictví nebo na přepážce ve své bance. 

Jednorázovým příkazem můžete platit i další příspěvky – například 

Jeronýmovu jednotu, dary nebo účelové sbírky na určitou věc. 

Do variabilního symbolu napište svoje datum narození ve formě jako 

na rodném čísle (tj. šestimístné číslo před lomítkem). 

Pokud platíte za více osob (rodinné příslušníky), napište jejich jména a 

částky do zprávy pro příjemce. Pro jiné příspěvky a dary označte typ 

platby také do zprávy pro příjemce (např. „Jeronýmova Jednota“, 

„dar“ apod.) 
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O jaké peníze jde při samofinancování 

církve a sboru 

Bratři a sestry, 

naše církev se připravuje na samofinancování. Od 1.1.2013 nabyl 

účinnosti zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi č. 428/2012 Sb. Vyplývá z toho celá řada skutečností a 

změn, které se dříve nebo později zásadně dotknou života církve a 

jednotlivých sborů. Do konce roku 2015 ještě stát poskytuje církvím 

dotaci ve výši roku 2011. Poté se bude každý rok snižovat, až za 17 let 

skončí úplně. Současně začne po dobu 30ti let vyplácet církvím 

postupně tzv. restituční náhradu. Pak veškeré státní příspěvky skončí a 

financování církve bude výhradně na ní samotné. 

O jaké peníze se v narovnání mezi státem a církví jedná: 
Vystihnout jejich charakter není jednoduché. Mluvit paušálně o 

„církevních restitucích“ je nepřesné a zavádějící. Jedná se o výsledek 

dohody mezi státem a církvemi, která měla především dva aspekty: 

1/šlo o pokus odškodnit majetkové křivdy, které církve za vlády 

komunistů utrpěly; 2/ šlo o řešení odluky státu a církví, při němž se 

stát snažil zbavit závazku církvím na činnost přispívat. 

K odškodnění (bod 1): Většina náhrad za nevydaný majetek by 

připadala katolíkům. Ti však poskytli značnou část nekatolickým 

církvím. Jednak proto, že by jinak narovnání v současné politické 

situaci ČR neprosadili, jednak snad i s vědomím, že v historii 

evangelické církve pronásledovali a jejich majetek vyvlastňovali. 

Hospodářské škody, které komunistický režim církvím způsobil, se 

však netýkají jenom konkrétního zabaveného majetku. Mnohem větší 

škodu asi způsobil tím, že naprosto zdevastoval spolkový život a svým 

tlakem a represemi rozrušil strukturu sborů, jejichž členové 

hospodaření církví zajišťovali. Myslím, že tou největší škodou je právě 

to, že nás odnaučil starat se v dobrém smyslu sami o sebe, že se pod 

dlouhodobým tlakem vytratilo vědomí, že to, co bude a co chceme, 

záleží především na nás. 

K odluce církve a státu (bod 2): Odluka je společným zájmem 

státu i církve. Stát se jí zbavuje odpovědnosti za hospodaření církví, 

kterou si komunistický režim v roce 1949 přivlastnil, aby mohl do 
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jejich života zasahovat. Peníze, které nyní církev přijímá, jsou také 

sumou, s jejíž pomocí chce od sebe stát církve odpoutat a přenést 

odpovědnost za jejich zajištění na ně samotné. Z pohledu církve pak 

finanční odluka poskytuje církvi větší nezávislost. Za přijetí peněz 

není třeba se stydět. Stát různými způsoby dotuje většinu 

nevýdělečných činností (sport, kulturu, sociální služby apod.). 

Mimochodem, dotuje je i z našich daní. Církev se rozhodla, že přijme 

a dlouhodobě ponese odpovědnost za svoje hospodaření sama a do 

budoucna nebude po státu příspěvek na činnost žádat. Suma, kterou 

nyní přijme, má tento proces umožnit. Ve výsledku je to pro stát 

finančně výhodné. Nám kromě nezávislosti může odluka přinést i 

zdravé sebevědomí – budeme žít za svoje – a pomoct k pravdivé a 

poctivé sebereflexi. 

Výše restituční náhrady bývá různě populisticky využívána 

k posílení negativních nálad vůči církvím. Působí opravdu 

astronomicky. Operovat s celkovou sumou je však záměrně matoucí. 

Jde o prostředky, které budou církvím vypláceny postupně 30 let. Při 

součtu dotací pro jiné subjekty za 30 let bychom pravděpodobně došli 

k podobným sumám. Dlouhodobě tato částka k hospodářskému 

zajištění církví ani zdaleka nestačí a církve budou v budoucnu opravdu 

odkázány na aktivitu a obětavost svých členů. Jde přitom o změnu 

opravdu historickou – doposud (ani v první republice) nehradily v naší 

republice církve svůj provoz včetně platů kazatelů plně ze svého. 

Jak to bude se samofinancováním naší církve: 
Naše církev se na odluku církve od státu a samofinancování 

připravuje už od 90.let. Přijala pravidlo, že každý sbor je odpovědný 

za svoje hospodaření včetně zajištění kazatele. Proto zřídila Personální 

fond, do kterého každý sbor odvádí za svého kazatele určitou částku ( 

nyní 81.000,-Kč). Základní strukturu tedy již má naše církev 

vytvořenou. V tom máme před ostatními církvemi veliký náskok. 

Bezprostřední příprava na samofinancování probíhá již třetím rokem. 

Staršovstva sborů i synody projednaly různé modely samofinancování. 

Pro financování platů kazatelů bude použita klesající státní dotace a 

většina prostředků z restituční náhrady. Poslední zasedání synodu 

rozhodlo, že 15-25% bude použito na diakonické a rozvojové projekty. 

I při použití těchto prostředků se bude odvod sboru na kazatelské místo 

příštích 30 let postupně stále zvyšovat. Za 30 let stoupne zhruba 

čtyřnásobně. S tímto výhledem konstatovalo 3.zasedání 33.synodu 



7 

 

v roce 2013 na základě výsledků dotazníků do sborů, že při zachování 

stávající struktury nelze ČCE dlouhodobě finančně zajistit. 

Soustředíme-li se jen na udržování stávajícího stavu, uzavíráme si 

cestu k dobré budoucnosti. Struktura naší církve musí projít proměnou 

– některé sbory se sloučí, promění se i podoba farářské práce, život 

církve bude vyžadovat větší zapojení jejích členů. Jde o to, abychom 

změny v nejbližší budoucnosti poctivě a aktivně promýšleli, otevřeně 

zmapovali současný stav a řekli si, zač nám naše víra a církev skutečně 

stojí a co je třeba udělat. 

Co to znamená pro náš sbor a každého z nás: 
Náš sbor patří mezi nejsilnější v naší církvi i v našem seniorátu. 

Není to jen výhoda, ale představuje to i odpovědnost. Chceme-li ho 

zachovat a jeho práci rozvíjet tak, aby byl pomocí i pro slabší sbory, 

neobejde se to bez zvýšení aktivity a obětavosti nás všech. 

Zdrojem, z něhož by měl být především financován provoz 

našeho sboru, je salár – roční příspěvek, který církev očekává od 

každého svého člena s vlastním příjmem. Naše zřízení doporučuje, aby 

činil 5% z čistého ročního příjmu člena sboru. S ohledem na možnou 

sociální nouzi nepodmiňuje církev členství platbou saláru, nicméně 

platba členských příspěvků je ve většině organizací naprosto běžná. 

Většina členů sboru (cca 75% platících) platí salár velice nízký. Za 

každého člena sboru (ať platí či nikoli) odvádí sbor de facto 220,-Kč 

(na repartice a personální fond). Další prostředky jsou nutné prostě jen 

proto, aby bylo, kde se shromažďovat a konat bohoslužby a další 

setkání. Náklady sboru rozečtené na členy sboru (zase ať platí či 

nikoli) činí na každého cca 900,-Kč a na salárníky cca 1625,-Kč. 

Přispíváme-li méně, nesou za nás náklady sboru ostatní jeho členové. 

To se týká současného stavu. Pokud chceme sbor udržet i do 

budoucna, bude nutné salár zvýšit přibližně dvojnásobně. 

Je jasné, že dát tuto sumu jednorázově není snadné. Proto 

doporučujeme platit salár trvalým příkazem z účtu. Menší částka 

každý měsíc je pro rodinný rozpočet určitě přijatelnější a zadání 

trvalého příkazu ušetří starost jak tomu, kdo platí, tak tomu, kdo 

doposud chodí salár vybírat. Jenom kdyby ti, kdo dosud přispívají 

méně, platili 100,-Kč měsíčně, zvedl by se salár více než dvojnásobně 

a spolu s ostatními příjmy (sbírkami a dary) by byl náš sbor do 

budoucna finančně soběstačný. Přitom částka 100,-Kč měsíčně není 
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pro většinu lidí se stálým příjmem existenční záležitostí a vydáváme ji 

za jiné věci běžně. Stačí si ji srovnat s běžným denním nákupem. 

Hospodaření sboru samozřejmě ale nesouvisí jenom úzce 

s penězi. Hraje v něm velikou roli naše aktivita a to, co pro nás víra a 

společenství sboru znamená. Chuť do setkávání a živý sbor má svoje 

konkrétní důsledky, které mají pro hospodaření sboru veliký význam. 

Povedené akce, přátelská atmosféra a skutečný zájem přivádějí do 

sboru další lidi, probouzejí vědomí, že na něj má smysl přispět, 

potvrzují i pro jeho okolí, že je existence sboru smysluplná a umožňují 

pak žádosti o granty. Mnoho prací, které jinak platíme, lze při aktivitě 

členů udělat svépomocí. 

 

Jsme vděční za to, že náš sbor existuje a že v něm můžeme sdílet 

svou víru spolu s ostatními. Máme také zato, že se v něm děje spousta 

dobrých věcí – nejen akcí a shromáždění, ale i vzájemných vztahů a 

osobní pomoci. To vše je možné právě díky těm, kdo za něj cítí 

odpovědnost. Děkujeme každému, kdo bere sbor za svůj a chce k jeho 

životu jakkoli přispívat. 

 

Zdeněk Šorm 

 

 

Rodinná neděle a zahradní slavnost 

 

Každou třetí neděli 

v měsíci připravují 

naši faráři dětské 

bohoslužby. Třetí 

neděle v červnu 

bývá navíc 

tradičně vnímána i 

jako takové 

uzavření školního 

roku, pro celé 

rodiny bývá 

přichystán 

dopolední a 

odpolední program. Stejně tak tomu bylo letos, jen s jednou změnou. 
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Po dětských 

bohoslužbách byly 

pro rodiny 

připravené hry na 

téma – „O ovcích, 

kozlech a 

rukavicích“. Po 

obědě, lahodném 

guláši, jsme si 

chvilku oddychli a 

pak přichystali 

farskou zahradu na 

slavnost. Zahradní slavnost byla určená lidem z kostela i široké 

veřejnosti.  

Smyslem celé slavnosti bylo nabídnout místo k přátelskému setkání a 

společně strávenému odpoledni, a k tomu se ještě pokusit získat peníze 

na obnovu dětského hřiště. Hřiště je velmi oblíbené a hojně využívané, 

díky tomu je už také hodně opotřebované a některé prvky je třeba 

opravit.  

V příjemném stínu větví kaštanu vznikla kavárna. Návštěvníci si mohli 

v klidu posedět u stolu a pochutnat si na vybraných specialitách. 

Osvěžit se mohli 

několika druhy 

domácích 

bylinkových 

nápojů a 

limonád. I 

nabídka káv byla 

pestrá – od 

nejrůznějších 

příchutí až po 

opravdu velmi 

pracně 

připravovanou 

kávu z džezvy. V zákuscích a dobrotách byl výběr také veliký – 

k snědku byly tradiční zákusky, ale i různé speciality pro mlsné děti – 

domácí lízátka, jablka v čokoládě, karamelky.  
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Kdo chtěl, mohl se věnovat spoustě různých aktivit. Neustále obsazené 

byly stoly, kde se vyrábělo. Nejmenší děti si vybarvovaly a 

vystřihovaly 

prstové loutky, 

větší vyráběli 

korálkové 

náramky a 

nejzručnější se 

vrhli na výrobu 

broží a sponek 

z organzy.  

Děti si také 

mohly 

vyzkoušet 

nejrůznější hry, 

které se dříve hrávali. Třeba několik variant skákacích panáků, hru 

„gumu“. Hodně je zaujalo skákání přes švihadlo a speciální bublifuk, 

kterým mohli vytvářet vskutku veliké bubliny – dlouhé až několik 

metrů. Spíše pro dospělé byl přichystán pétanque. 

Divadlo z půdy připravilo další titul z pokladu loutkářské historie – hru 

Kašpárek mezi divochy. I přes různé nemoci a neduhy jej herci 

statečně s velkým nasazením odehráli.  

Pokud měl 

někdo chuť 

soutěžit, mohl 

se přihlásit do 

trojboje. 

Jednotlivé týmy 

soutěžily ve 

třech 

disciplínách. 

V lukostřelbě, 

orientačním 

běhu kolem 

kostela a ve 

znalostním 

kvízu, který se týkal kostela. Všechny odpovědi na kvíz bylo možné 

při pozorném procházení zahradou a interiérem kostela zjistit. Pět 
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nejúspěšnějších týmů bylo na závěr zahradní slavnosti vyhlášeno a 

odměněno - dostaly medy a ovocné pomazánky, které věnoval Zdeněk 

Tatíček, balíček lahodných čajů z ekologického zemědělství a také 

originální permanentku.  

Příjemnou atmosféru podtrhovala hra Evžena Šimka na klavír, 

v doprovodu Martina Popela na klarinet.  

Počasí se vydařilo, lidí přišlo opravdu hodně - těší nás, že i z 

veřejnosti. Na celé slavnosti se podílelo opravdu hodně lidí. 

Návštěvníkům a všem, kteří se na slavnosti podíleli, patří velký dík. 

Právě díky nim se vydělalo celkem 12 879 Kč. 

 

Daniela Šimková 
 

Pozvání do divadla 

 

Ráda bych pozvala přátele divadla do kulturního domu na dvě 

zajímavá představení, která se nám podařilo získat do Nového Města 

na Moravě jako benefici pro Portimo, o.p.s., kde pracuji (výtěžek 

podpoří sociální služby, které tato nezisková organizace poskytuje – 

více na www.portimo.cz). 

První pozvánka je na Čtyři dohody v podání Jaroslava Duška v 

pondělí 29.září (vstupné 390 Kč), druhá na Hrdý Budžes v hlavní roli 

s Bárou Hrzánovou v pátek 21.listopadu (cena bude upřesněna). O 

obě představení je velký zájem, proto nabízím vám i vašim přátelům a 

známým možnost rezervace vstupenek předem – osobně, případně 

mailem na reditelka@portimo.cz nebo telefonicky na 733 664 321. 

 

          Ruth Šormová 

 

       
 

http://www.portimo.cz/
mailto:reditelka@portimo.cz
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Oznámení čtenářům: 
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7.září 2014. Uzávěrka je 

 31. srpna 2014.  
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