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Zprávy ze staršovstva 4. 3. 2015 
 

• P.Hladík informoval staršovstvo o jednání se zájemci o pronájem 
bytu ve sborovém domě v Novém Městě. O pronájmu bude možné 
rozhodnout až po sborovém shromáždění. 

• V.Peňáz projednal s pí. Ing. Jagošovou z památkové péče 
požadavky staršovstva na ukotvení zábradlí u vchodu do kostela a podá 
žádost o povolení jeho realizace na MÚ. 

• Kulturní komise vybere z návrhů členů sboru (anketa) místní 
neziskovou organizaci, kterou bude sbor podporovat. Kontaktní osobou 
pro Lékaře bez hranic bude J.Jirků a pro středisko Diakonie Rolnička 
R.Šormová. 

• Staršovstvo souhlasilo s návrhem Hospodářské a Grantové komise 
ohledně priorit při podávání grantů. 

• Staršovstvo projednalo přípravu výročního sborového shromáždění 
i opakované volby faráře Z.Šorma. 

• Staršovstvo souhlasilo s nabídkou P.Kleina z Poličky na řešení 
nového počítače pro farní kancelář. Starý počítač bude použit jako 
server, což umožní nákup levnějšího počítače a vytvoření počítačové 
sítě. Sbor byl zaregistrován v programu TechSoup, díky kterému získal 
výrazné slevy na software. 

• Z.Šorm informoval staršovstvo o jednání s p.Chalupou (Horácká 
galerie) a p.starostou M.Šmardou ohledně návrhu umístění sochy 
M.J.Husa v rámci roku J.Štursy do parku u evangelického kostela. Město 
bude vybírat v březnu ze dvou soch J.Štursy. Sbor v případě, že bude 
vybrána socha M.J.Husa, nabídl Městu spolupráci jak při zpracování 
jejího začlenění do parku, tak na průvodním programu při její instalaci. 

• Z.Šorm podal zprávu o zřízení databáze řemeslníků, na které by se 
mohl při opravách sbor obracet, ve sborovém počítači. Výzva 
k poskytnutí kontaktů byla zveřejněna v minulém čísle Zpráv a ohlasů. 

• Staršovstvo odsouhlasilo „Přehled pravidelných plateb a příjmů pro 
rok 2015. 
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• Staršovstvo souhlasilo s nákupem jednacího stolu do farní 
kanceláře. 

• Sbor nabídne v ohláškách starou sekačku na trávu členům sboru. 
Pokud o ní nebude zájem, bude zlikvidována. 

• Z.Šorm informoval staršovstvo o žádostech o křest. 
• Staršovstvo rozhodlo, že se sbor připojí k dobrovolné postní sbírce 

na pomoc ženám v Etiopii, kterou vyhlašuje Diakonie ČCE. Do konce 
postního období na ni bude možné přispět do pokladniček. 

• Staršovstvo projednalo přípravu shromáždění na velikonoční 
svátky a schválilo návrh sborového dopisu. 

• M.Gregorová podala z důvodů péče o maminku rezignaci ze 
staršovstva. Do staršovstva byla proto povolána první náhradnice 
Kateřina Marečková. 

• P.Hladík informoval staršovstvo o návrhu br.Rusňáka na novou 
pojistnou smlouvu pro sborové služební auto (snížení pojistného o 
1.862,-/rok). Do dubnové schůze zajistí pro srovnání i nabídky jiných 
pojišťoven.  

• Staršovstvo jednalo o pozemcích v Blažkově, o které požádalo 
v rámci restitucí. Státní pozemkový fond zaslal „Dohodu o vydání 
zemědělských nemovitých věcí“. Pět pozemků dle jeho vyjádření vydat 
nelze. Jeden pozemek bude nutné rozdělit novým geometrickým plánem, 
protože do něho částečně zasahují stavby fyzické osoby. K ostatním 
pozemkům poskytl Fond sboru stávající nájemní smlouvy (celkový 
příjem z nájmu za rok činí 24.906,-). Staršovstvo pověřilo dalším 
jednáním P.Hladíka a Z.Tatíčka. 

• Staršovstvo rozhodlo, že sbor nabídne svým členům za odvoz zbylé 
balkonové dveře a okno (kvůli rozměrům byly vyreklamovány při 
zateplení novoměstské fary). Pokud o ně nebude zájem, nabídne je na 
internetu za 200,-Kč 

 
 
ANKETA: Co je pro mne na vysluhování  

Večeře Páně důležité?  
 

V tomto díle ankety nejsou odpovědi přímo členů našeho sboru. O 
odpovědi jsme požádali také faráře, kteří mají k našemu sboru blízko, a 
seniorátního kurátora. Doufáme, že i jejich vyjádření pro vás budou 
dobrým podnětem k přemýšlení o významu i praxi Večeře Páně. 
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Zvěst Večeře Páně je názornější, konkrétnější než mluvené slovo. 

Při Večeři Páně si víc než jinde uvědomuji, že jde osobně o mě. Při 
vysluhování se rozhlédnu po ostatních, kteří jsou se mnou v tom kole, a 
jsem rád, že nás Pán Ježíš Kristus spojuje. Vnímám i to,  že před Pánem 
Bohem skutečně všichni stojíme v jedné řadě (to je moje oblíbená věta). 
Večeře Páně se účastním rád, teď o Vánocích jsem byl na bohoslužbách 
v Benešově a když jsme se po Večeři Páně vraceli do lavice, tak jsem své 
vnučce říkal: Na tuhle Večeři Páně jsem se skutečně těšil (a nejen proto, 
že tam byla i spousta příbuzných). 

Jan Trusina, farář 
 

Na Večeři Páně je pro mě asi nejdůležitější viditelné společenství. 
Všichni společně v kruhu, společenství posílené symboly chleba a vína, 
které podával Ježíš při poslední večeři a přirovnával je k sobě samému. 
Přítomnost Krista uprostřed nás v tomto společenství. Také radost z toho, 
že v tomto společenství jsou se mnou další lidé, se kterými se cítím 
dobře a jsem s nimi ráda.  

Debora Rumlová, farářka 
 

Boží království mezi námi při hostině, která je společná křesťanům 
na všech místech a ve všech dobách.   

Jiří Tengler, farář 
 

Asi ne nejdůležitější, ale důležité: Jako farář jsem při Večeři Páně 
vkládal do mnoha a mnoha rukou chléb. A jak rozdílné ruce to byly! 
Ruce útlé, drobné, růžové, čisté, s lakovanými nehty, s hebkou kůží, 
jindy ruce mohutné, mozolnaté, se scházejícími prsty, někdy ruce málo 
udržované, se zašlou špínou...  A jak ještě byli všichni tito lidé s různýma 
rukama různí ve svých povahách, zvycích, názorech - to na první pohled 
člověk ani nerozezná. A všechny ty rozdílné ruce rozdílných lidí se 
natahovaly pro přijetí jednoho chleba. Toto jsem často prožíval jako 
svědectví o tom, že při Večeři Páně je nám přítomen Pán Bůh, který 
dokáže spojit to, co my lidé mnohdy považujeme za nespojitelné. A 
mám-li odpovědět na danou otázku, tak při Večeři Páně je důležité, že 
tam nejsme jen sami my lidé.  

Jan Keller, farář 
 

Je složité jednoduše popsat to důležité, protože cítím, že zčásti je to 
to promyšlené, promýšlené a rozumem tříbené a z části smyslové, 
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pocitové, zážitkové. Dle změn životních situací a poloh se i mění některé 
důrazy, ale zde je můj osobní pokus o strukturu důležitostí: 

- Nejdůležitější zřejmě ta naděje, že Bůh nabídl ten luxusní 
unikát - možnost milosti, možnost odpuštění, bez nároků, bez zásluh, 
nenárokově. Až je to k neuvěření ☺ 

- Společenství věřících, které volá ke Kristu, k jeho odkazu. 
Myslím tím, že je důležité to, že ač jsme každý úplně jiný, tak jsem 
společně všichni pozváni za jedním účelem, ke společnému sdílení. Je 
to důležité, soukromá Večeře Páně nemůže „fungovat“ 

- Možnost sklonit se a vyznat hříchy, jak osobní, niterné, skryté 
(osobní zpověď), tak také možnost je vyznat veřejně, hlasitě i 
společně s ostatními (veřejná zpověď, modlitba) 

- Důležitá je radost, osvobozující uvolnění v naději, že viny mi 
mohou být odpuštěny. Radost z nezasloužené milosti? Pocit nového 
začátku, Kristovy přítomnosti? Bez tohoto by to nebylo jaksi celé. 

- Připomenutí, že si můžeme odpustit navzájem. Je to důležité, 
navíc velmi příjemný a povznášející pocit. 

- Snad lze říci i „rovnost“ – myslím tím, že společné vyznání 
vin a naděje odpuštění stírá rozdíly v společenském postavení, 
inteligenci, věku, pohlaví, v míře hříchů/průšvihů, i v zásluhách (i 
těch ve sborovém životě) a to jak před Bohem, tak i mezi účastníky… 
To osvobození od poměřování je pro mě také důležité. 

Pak také doprovodné jevy, např.: 
- Kontinuita s předky (myslím tím ty konkrétní dědy a pradědy, 

sousedy atd.) – podobný obřad se stejným nádobím, na stejném místě, 
ve stejném prostoru, se stejným smyslem, to je pro mě silné, ač ne 
nejdůležitější… 

- Kontinuita historická – od dob Krista po dnešek vysluhujeme 
Večeři Páně se stejným obsahem a smyslem téměř po celém světě… 

Radek Černý, seniorátní kurátor 
 

Výsledky sborového shromážd ění 
 

Sborové shromáždění zvolilo v opakované volbě za faráře sboru 
bratra Zdeňka Šorma na pět let (tj. od 1.9.2015 do 31.8.2020).  

Sborové shromáždění neodsouhlasilo žádný z předložených návrhů 
na využití sborového domu ulici Leandra Čecha v Novém Městě. To 
znamená, že sborový dům bude bez rekonstrukce využíván jako doposud 
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(2 byty k nájemnímu bydlení) a jeho správu a údržbu zajišťuje 
staršovstvo.  

Sborové shromáždění zvolilo za revizory účtů na rok 2015 bratra 
Dušana Slámu a sestru Evu Novotnou, souhlasilo s výsledky hospodaření 
sboru za rok 2014 a s rozpočtem na rok 2015 a vzalo na vědomí zprávy o 
životě sboru za rok 2014. 
 
 

Nabídka sboru: 
 

Sbor daruje za odvoz nové balkónové dveře a okno, které zbyly při 
rekonstrukci novoměstské fary. Zájemci se mohou přihlásit ve farní 
kanceláři u Martiny Dvořákové. 
 

Kalendárium na duben 2015 
 

Co je před námi: 
8.4. NM 18.00 – staršovstvo 
10.4. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 
14.4. NM 19.30 – rukodělný Kruh 
16.4. BY 17:00 - farářka Debora Hurtová, vyprávění o Norsku 
19.4. Rodinné bohoslužby – NM 9.00, BY 10.30 
19.4. NM 15.00 – rodinné odpoledne 
21.4. NM 19.30 – schůzka střední generace 
1.5. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 
6.5. NM 18.00 – staršovstvo 

 
 

Dny vd ěčnosti za stvo ření 2015 
 

Ekologická sekce České křesťanské akademie vyhlašuje při 
příležitosti Dnů vděčnosti za stvoření výtvarnou soutěž na téma Dary 
Země 

Praktické informace: 
Obrázky formátu A3 nebo A4 malované či kreslené libovolnou 

technikou nebo vytvořenou koláž zasílejte poštou do pátku 26. června 
2015 na adresu: 

Ekumenická rada církví, Donská 370/5, 101 00 Praha 10 
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Nebo poštou či odevzdáním na vrátnici (v pracovních dnech od 
8.30 do 18.30 hodin): Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, 128 
00 Praha 2 

Na obrázky nezapomeňte napsat jméno a věk autora obrázku a do 
obálky vložit zpáteční adresu. 

Vybrané obrázky budou vystaveny od 6. do 20. září v Galerii 
Josefa Adamce, Praha 7, Na Špejcharu 3. Vyhlášení výsledků soutěže se 
bude konat v den ukončení výstavy, tedy 20. září 2015 přímo v galerii. 
Všichni účastníci obdrží diplom za účast a třem vítězným autorům bude 
předána malá odměna. Obrázky z technických důvodů vracíme jen při 
osobním vyzvednutí po skončení výstavy. 
 
 

POZVÁNÍ DO SBORŮ: 
 

▪ čtvrtek 2.dubna - Humpolec  - 18.00 koncert pěveckého souboru 
Tucet  

Horní Krupá - 18.00 čtení pašijí, zpěv, hod beránka 
▪ sobota 4. dubna - Moraveč  - 18.00 koncert pěveckého sboru 

Jakoubek  
Horní Krupá - 17.00 v kostele:Jiří Pavlica, Missa Brevis 
▪ neděle 12. dubna - Žďár nad Sázavou 18.00 bohoslužba 

v Batyskafu Petr Gallus, hraje poctivé žďárské duo onjojí 
▪ úterý 14. dubna - Jihlava, kostel Povýšení svatého kříže 19.00 

modlitba Taizé 
▪ sobota 25. dubna - Horní Krupá 9.00 Den země - sběr odpadků 

kolem obce, společný oběd, komentovaná procházka za stromy 
s odborníkem 
 Vzdělávání laiků 

▪ v neděli 19. dubna v 16.00 v Jihlavě. Pavel Janošík: Synoptická 
evangelia (Mk, Mt, Lk) a jejich obraz Ježíše Krista 
Den rodiny 

▪ Bratr Kálef chystá jarní Den rodiny tentokrát do Moravče v 
sobotu 30. května. Téma: V přírodě. Pro zájemce bude možnost přespání 
na tábořišti do neděle. 

▪ úterý 28. dubna – Jihlava 18.00 Večer s hostem – novinář Martin 
M. Šimečka 
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Zprávy ze sboru: 
 

Sbírka na Tisk ČCE a jinou publikační činnost vynesla v našem 
sboru částku 3799,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 
 
 

Svolání synodu ČCE 
 

Vážené sestry, vážení bratři,  
podle § 26 Církevního zřízení svolává synodní rada Českobratrské 

církve evangelické na návrh předsednictva 33. synodu ČCE  
1. zasedání 34. synodu ČCE na dny čtvrtek 14. – neděli 17. 

května 2015.  
Synod se bude konat v Praze. Zahajovací bohoslužby (čtvrtek 14. 

května od 17 hod.) a navazující první pracovní jednání synodu se budou 
konat v kostele sboru ČCE na Vinohradech, Korunní 60. Páteční a 
sobotní jednání proběhne v Tyršově domě (sídlo České obce sokolské), 
Újezd 450/40, Praha 1.  

Zasedání synodu mimo jednání v komisích jsou veřejnosti 
přístupná. Srdečně Vás všechny zveme k účasti jak při jednání synodu, 
tak při bohoslužebných shromážděních.  

S bratrskými pozdravy za synodní radu ČCE  
Lia Valková, synodní kurátorka 

Joel Ruml, synodní senior 
 
 

Setkaní fairtrade sbor ů 
 

V sobotu 28. března se sbor ČCE v Praze na Vinohradech stal 
místem setkání zástupců o.p.s. Jeden svět, dobrovolnic z obchůdku 
Jednoho světa a zástupců certifikovaných fairtradových sborů ČCE (těch 
je 6, včetně našeho) a dalších sborů, které se aktivně do fairtrade také 
zapojují (těch je dokonce 32). Po pobožnosti byly připomenuty počátky 
fairtrade v České republice a založení Jednoho světa. Diskutovalo se o 
tom, jak jednotlivé sbory napadlo stát se fairtradovými, zástupci těchto 
sborů sdíleli zkušenosti, inspirovali se, co by mohli dělat jinak. Také 
navštívili přímo obchůdek Jednoho světa, kde si mohli jednotlivé 
produkty důkladně prohlédnout a více se o nich dozvědět.  

Daniela Šimková 
 



  

8 
 

Člověk a víra 
 

Fotografické sdružení s názvem „Člověk a víra“ hledá nadšené 
fotografy, kteří by byli ochotni fotografovat na církevních akcích (včetně 
programů pro děti, dorost, mládež apod.). Sdružení si klade za cíl 
dokumentovat uměleckou formou církevní akce po celé republice. Dnes 
má téměř čtyřicet členů a dále přijímá nové fotonadšence, kterým 
poskytuje zdarma školení i rady a konzultace. V současné době se hledají 
fotografové zejména z nekatolických církví. Cílem sdružení je rozšířit 
své řady až na několik set členů tak, aby všechny fotografie                     
z křesťanských akcí v celé republice byly včas a kvalitní. Poskytnuté 
fotografie přebírá ČTK a další média do zpravodajského servisu. 

Sdružení nabízí své služby církvím sdruženým v ERC, dále nabízí 
fotografům v církvích členství, školení, konzultace. 

Kontakt: Roman Albrecht, email: valdstejn@seznam.cz 
Web: 
http://clovekavira.cz/chci-fotit-s-vami/ 
https://www.facebook.com/clovekavira 

 

Inzerce: 
 

Sbor nabízí k pronájmu byt 3+1 v přízemí sborového domu na ulici 
Leandra Čecha. Zájemci o podrobnější informace se mohou zeptat u 
Petra Hladíka – telefonický kontakt 602 730 793. 

 

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 10. května  2015. Uzávěrka je 
 30. dubna 2015.  

 

©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 


