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Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 
 

 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr 

Hladík zformuluje a umístí na webové stránky sboru výzvu 

k podávání projektů na řešení. V.Peňáz převezme v červenci a srpnu 

jednání s případnými zájemci o pronájem.  

 V souvislosti s přemýšlením o využití sborového domu i 

s možnostmi sociální práce v rámci sboru sjednal P.Hladík besedu 

s ředitelem Diakonie ČCE P.Haškou a ředitelkou střediska 

v Myslibořicích M.Grmelovou. Beseda se uskuteční v neděli 16.8. 

po bohoslužbách v Novém Městě. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o termínech instalace sochy 

M.J.Husa před novoměstský kostel a o jednání s Městem o slavnosti 

k jeho odhalení. Slavnost se bude konat v neděli 5.7. od 14:30 hodin. 

 P.Hladík podal návrh na vklad nemovitostí, o které sbor žádal 

v rámci restitucí, na katastrálním úřadě v Bystřici n/P. 

 Termín brigády na dokončení plotu u novoměstského kostela je 

pátek 5. 6. od 15:00 hodin. 

 Staršovstvo diskutovalo o žádosti o civilní svatbu 

v novoměstském kostele. I když chápe osobní důvody, které k ní 

vedly, vyslovilo se nakonec hlasováním proti této možnosti, protože 

by tak docházelo k matoucímu směšování dvou různých obřadů. 

Oficiální obřad s právními důsledky považuje staršovstvo za něco 

jiného než koncert nebo kulturní akce, ke kterým kostel pronajímá. 

 Staršovstvo souhlasilo s proplacením pohonných hmot pro ty, 

kdo se v září účastní návštěvy partnerského sboru v Betzingen. 

Podmínky dohodnou Z.Šorm a M.Slámová. 

 Staršovstvo přijalo návrh kulturní komise na čtecí domeček, 

který bude vybudován z výtěžku Zahradní slavnosti. 

 Z.Šorm informoval  staršovstvo o jednání 1.zasedání 34.synodu 

(viz. článek v minulém  

čísle Zpráv a ohlasů). 
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Je to tak dva roky zpátky, 

kdy jsem v našem sboru 

kázal o Abrahamovi a taky 

o Sáře a Lotovi. Začal jsem 

na druhou neděli po 

Velikonocích roku 2012 a 

skončil jsem na druhou 

neděli po Velikonocích roku 

2013. Vznikla série deseti 

kázání na příběhy 

z Genesis 12 – 23. 

Mezi jednotlivými 

kázáními byl poměrně 

dlouhý odstup, vždy několik 

týdnů. Přesto jsem 

s Abrahamem strávil dost 

intenzivně celý rok. Nosil 

jsem ho v hlavě, nevěděl 

jsem si s ním rady, pak jsem třeba kousek pochopil – jistěže po 

svém, jiný by stejné místo pochopil nejspíš jinak.  

S odstupem mohu potvrdit, že mě Abraham nějak ovlivnil, že 

mi leccos řekl i ukázal. Rozhodl jsem se, že ta kázání svážu do malé 

knížky. Hlavně pro sebe, abych se k nim mohl snadno vracet. 

Hlavně pro čtenáře, kterého bude zajímat, jak Abramovy a 

Abrahamovy příběhy čte jeden z mnoha jejich čtenářů, tedy já. 

Úmysl byl, aby jak pro mě, tak pro čtenáře byla knížka malým 

důvodem k radosti. 

Tímto článkem ve Zprávách a ohlasech dělám knížce reklamu. 

Mám s tím trochu problém, ale když podnik, tak podnik. Knížku si 

lze koupit za stovku v kostele, u vstupu i u výstupu. Nevěřte 

reklamám. Přeji radostné čtení.  

 

Vojtěch Hrouda    
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Krátké zprávy 
 

* Sbírka na opravu klavíru vynesla částku 12.706,- Kč. Všem, kdo 

jste přispěli, upřímně děkujeme. 

* Na Zahradní slavnosti se na podporu čtecího domečku vybralo 

11.238,- Kč. Všem děkujeme za podporu. 

* Sbor  nabízí k pronájmu byt 3+1 v přízemí sborového domu na 

ulici Leandra Čecha. Bližší informace v době letních prázdnin u 

presbytera Václava Peňáze na tel. 731 462 612.  
 

 

 

Boží Posel 

 
Člověka za svého posla 

zvolil si Bůh, 

jím se stal 

university rektor, kněz Jan Hus. 

 
K záměru svému povolal jej, 

aby z bídy a úpadku ducha 

za cenu života jeho 

národ český vyvedl ven. 

 
Zkoušeni jsme sítem pravdy, 

neřádstvo jím nepropadne. 

Bez poskvrny je mouka Ducha, 

aby chléb Slova posvátný byl. 

 
Vznešený cíl před ním stál, 

na hlavu porazit lež, 

jenž násilí všechno probouzí, 

lidi v světě rozděluje. 
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Slovo boží pro smích jí je, 

lstivě své hříchy hledí skrýt, 

převrátit jeho význam svatý, 

však i smíchy svůj konec mají. 

 
Hlásal pravdu boží Jan Hus, 

věděl, že ona všem stejně měří, 

dítěti, králi, prosté ženě 

i všem ducha mocnostem. 

 
Je zkušebním kamenem duší, 

na dobré i bezectné 

svým prstem ukazuje, 

i lásce vyrazí punc pravosti. 

 
I po staletích slova pravdy 

neměnná stále zůstávají, 

žár ohně je nespálil, 

proud řeky Rýna neodnesl. 

 
Tělo přešlo v prach 

mučivou Jana Husa obětí, 

ale Duch pravdy boží žije, 

nad smrtí vítězí! 

 
Pravda je klenot vzácný, 

Bůh na hrudi ji má 

a ten, kdo ji miluje, 

ničeho zlého se neleká. 

 

Jiří Hubáček 
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Co je před námi: 
 

5.7. 5.7. NM - „Janův den“: 

9.00 – bohoslužby 

15.00 – odhalení sochy M.J.Husa od J.Štursy před 

novoměstským kostelem 

16.00 – koncert pěveckého sboru Alter ego se čtením 

z listů M.J.Husa 

17.00 – představení: „Jan zvaný Hus“ 

1 10.-

24.7. 

Křidla – tábor pro starší Bratra Kálefa 

18.7. 18.7.  Fryšava 10.00 – ekumenické bohoslužby – sraz rodáků 

24.7.-24.7.-

1.8. 

Křídla – tábor pro mladší Bratra Kálefa 

1 16.8. NM 10.30 – beseda s ředitelem Diakonie ČCE P.Haškou a 

ředitelkou Diakonie Myslibořice M.Grmelovou 

5.9. 5.9.  NM 9.00 – seniorátní setkání učitelů NŠ 

6 6.9. NM 9.00, BY 10.30 – rodinné bohoslužby na začátek 

školního roku 

9.9      9.9. NM 18.00 staršovstvo 
 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 
MORAVEČ 

 

• neděle 12. července 

Sborový den v rámci Festivalu řemesel a vyznání  

9.30 bohoslužba v kostele - vede synodní senior ČCE Joel Ruml 

11.00 přednáška Joela Rumla na téma Manželství včera a dnes 

13.00 Jan Růžička ze Soběslavi zahraje se svými marionetami dvě 

pohádky: O Jonášovi a O mlsné Kateřině a strýčkovi vlkovi 

Po celý den již tradičně proběhne bazárek přinesených produktů ve 

prospěch potřebných. 
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SNĚŽNÉ 
 

• čtvrtek 16. července 

18.00 fara Sněžné: Hus na pěti prstech – pět pohledů na Mistra Jana 

od Jiřího Tenglera 

 

HORNÍ DUBENKY 

 

• letní festival Parrésia 2015 

podrobný program na www.horni-dubenky.cz 

• neděle 23. srpna 

14.30 Studánka Páně - shromáždění v lese na paměť zápasu o 

svobodu vyznání, káže Tomáš Vítek, farář ČCE Horní Dubenky, 

přednáší Saša Hauserová, farářka ČCE Brno II: "Jsem zde na zemi 

poutníkem..." 

 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

• neděle 23. srpna 

sborové dopoledne k připomínce výročí někdejšího kazatele sboru a 

jeho manželky Jiřího (1915-2002) a Marie (1925-2005) Rumlových. 

9.00 bohoslužby, káže náměstek synodního seniora Pavel Kašpar. 

Následovat bude prezentace nově vydané sbírky kázání, která bude 

obsahovat i některé další zajímavosti a dokumenty ze života Jiřího 

Rumla. 

 

PELHŘIMOV – STRMĚCHY 

 

• neděle 23. srpna 

Farní sbor srdečně zve ke sborovému dopoledni s připomenutím 

nevšedního výročí výrazné osobnosti naší církve ThDr. Zdeňka 

Souška. 

Právě onu neděli se dožívá 90 let! Pozvaným hostem je profesor 

ETF UK ThDr. Jan Štefan. 

- 8.45 v Pelhřimově bohoslužby s večeří Páně 

- Připomenutí životního díla jubilanta 

- Společenství a sdílení u stolů 
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PŘIPRAVUJE SE: 
 

• sobota 5. září 

Seniorátní setkání učitelů nedělky v Novém Městě na Moravě, host: 

Ondřej Macek, téma: "Evangelická spiritualita" 

• neděle 20. září 

Seniorátní setkání všech generací v Horní Krupé, 

host: Petr Pokorný, téma: "Líp už bylo?" 
 

 

BRATR KÁLEF: 
• sobota 1. srpna 

Hrabání louky u Nového Jimramova – zveme 

mládež i rodiny s dětmi na pomoc kousku přírody 
 

 

 

 



  

9 

 

 
 

 



  

10 

 

 
 

 

 



  

11 

 

 

 



  

12 

 

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 6. září 2015.  

Uzávěrka je 31. srpna 2015.  
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