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Zprávy ze staršovstva 6.4.2016 
 
 Z.Šorm přivítal nově zvolené presbytery a uvedl je do organizace 

schůzí a služeb staršovstva. 

 Staršovstvo volilo ze svého středu kurátora, místokurátory, 

předsedu staršovstva, zapisovatele, konventuály a jejich 

náhradníky, poslance seniorátní Jeronýmovy Jednoty a jejich 

náhradníky, hospodáře a další služby (viz. seznam v tomto čísle) 

 Staršovstvo doplnilo seznam těch, kdo roznášejí sborové dopisy a 

vybírají salár a Jeronýmovu Jednotu v jednotlivých obvodech 

sboru.. 

 Ke sborovému účtu u Č.Spořitelny bude zřízen nový podpisový 

vzor. Podpisové právo budou mít: M.Dvořáková, Z.Šorm, 

P.Hladík, D.Šimek, J.Oravec, V.Peňáz. 

 Staršovstvo přijalo návrh V.Hroudy: „Náš sbor nabídne státu 

(prostřednictvím Charity, jako subdodavatel) pomoc s integrací 

jedné rodiny s dětmi, která v ČR získá mezinárodní ochranu před 

válkou v Sýrii a Iráku (Syřané, Iráčané). Neklademe si žádné 

podmínky na náboženské vyznání azylantů.“ 

 Hospodářská komise po ukončení jarního výběru příspěvku na 

chod sboru a Jeronýmovu jednotu zhodnotí jeho výsledek a 

připomínky členů sboru. 

 U hřbitova P.Teplý ve spolupráci s V.Peňázem skáceli uschlý 

strom. Palivové dřevo si za úhradu vzali členové sboru. 

 Staršovstvo stanovilo termíny rozhovorů s kandidáty na místo 

druhého faráře sboru ( M.Szabo – 8.5. v 10.30, A.Matějovská 

28.5. v 18.00). 

 P.Hladík zajistí zřízení účtu rezervního fondu u Komerční banky 

a převedení částky stanovené sborovým shromážděním. 
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 Z.Šorm seznámil staršovstvo s připraveným programem Noci 

kostelů 10.6. 

 Sbor zakoupil program pro vedení podvojného účetnictví. 

M.Dvořáková zařizuje převod z jednoduchého účetnictví.  

 I.Tenglerová podala informaci o společném víkendu se zástupci 

partnerského sboru z Betzingen 6.-8.5. v Praze. 

 Staršovstvo jednalo o zajištění jarních prací na zahradě kolem 

kostela. 

 Staršovstvo schválilo evidenční dotazníky za rok 2015. 

 Staršovstvo se zabývalo připomínkou J.Jančíka ohledně údržby 

sborového auta. 

 Staršovstvo projednalo žádost Československé církve husitské. 

Souhlasí s možností konat bohoslužby CČSH v presbyterně 

v neděli odpoledne a stanovilo nájem 100,-Kč za shromáždění. 

 O.Rusňák věnuje mikrovlnou troubu do sborové kuchyňky. 

 M.Dvořáková připraví pro hospodářskou komisi přehled vývoje 

hospodaření sboru k pololetí. 

 Hospodářská komise se bude zbývat možnostmi financování 

sborových zaměstnanců (kostelnice a pastorační pracovnice). 
 

 

 

Představení uchazečů o místu druhého faráře 
 
V průběhu měsíce května se v našem sboru představí dva 

uchazeči o místo druhého faráře našeho sboru. V neděli 8. května to 

bude Martin Sabo a poslední květnovou neděli bude kázat v Bystřici 

i v Novém Městě Alžběta Matějovská. Oba uchazeči v současné 

době dokončují vikariát.  

Požádal jsem je o krátké představení: 

1) Odkud pocházíte? 

2) Proč jste se rozhodl/rozhodla pro práci faráře? 

3) Která oblast práce ve sboru je Vám nejbližší? 

4) Co považujete v životě sboru za důležité? 
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Martin Sabo 

 

1. Pocházím z východního Slovenska, z Košic. Původně jsem z 

Reformované křesťanské církve na Slovensku. Ale taky částečně 

pocházím z Prahy, kde s manželkou Elenou žijeme již několik let. 

Po mých studiích jsme se rozhodovali, jestli se vrátit a působit na 

Slovensku nebo zůstat. Vidíme, že i v České Republice je hodně 

práce, široké pole působnosti. Zvykli jsme si po těch letech a máme 

to tady rádi. Tak jsme se rozhodli, že tu zůstaneme. 
 

2. Vzorem a inspirací mi byl můj děda, farář ve vesnici 

nedaleko Košic. Vyrostl jsem u něj na faře. Už ve dvanácti jsem se 

rozhodl, že chci dělat to, co on. Viděl jsem, že jeho práce má smysl. 

Na gymnáziu jsem pak vedl křesťanský klub mládeže. A moje kroky 

pak nějak přirozeně vedly ke studiu teologie. Vnímal jsem, že mě 

Pán Bůh povolává do služby, rozpoznával jsem i určité charizmata. 

Během studia teologie jsme s manželkou pracovali s mládeží ve 

slovenském sboru ECAV ČR v Praze v Jirchářích. Postupně jsme 

pak se starší mládeží založili "Druhý kvartál", setkání třicátníků.  
 

3. Řekl bych, že z kázání a z biblických hodin mám radost. 

Taky je mi blízká katecheze a pastorace.  
 

4. Týmového ducha. Jsme tady společně, každý z nás má 

nějaké přednosti, kterými může společenství prospět. Přijde mi 

důležité, aby farář a staršovstvo dobře spolupracovali, aby se 

doplňovali. A aby byla ve společenství vůle a chuť pracovat. 
 

 

Alžběta Matějovská 
 

1. Narodila jsem se v Praze (táta byl v té době ještě studentem 

teologie). Po prvním roce života jsme přesídlili do Libice nad 

Cidlinou, kde byl táta 9 let farářem. Prožila jsem tam krásné dětství 

– s možností dostatečné volnosti a výhod vesnice. Pak jsme na 15 let 

přesídlili do Jablonce nad Nisou, kde jsem prožila období osobního 

formování. V Liberci jsem studovala Střední pedagogické lyceum. 

Původně jsem se hodně ztotožňovala s představou zabývat se 
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v profesním životě handicapovanými dětmi. To se ale po čtyřech 

letech na pedagogické škole trochu proměnilo a můj zájem se 

přesunul na péči o seniory. 

Vysokou školu jsem studovala evangelickou teologii v Praze a 

zároveň dálkově pastorační a sociální práci. Ke konci mého studia 

jsme se ještě jednou s rodiči stěhovali do Děčína, ale můj domov byl 

v té době již v Praze, kde jsem až do letošního ledna žila s babičkou 

(a ke konci o ní i pečovala). 
  

2. Pro práci faráře jsem se rozhodla, protože jsem v církvi 

strávila celý svůj život. Církev mě hodně formovala, ukázala mi 

životní hodnoty a v jejím nitru jsem se cítila vždy jako doma. Proto 

když jsem přemýšlela, co budu v životě dělat, věděla jsem, že chci, 

aby byla má práce nejlépe uvnitř církve. 
  

3. Se skutečným obsahem práce ve sboru (a ne s tím, co jsem 

vnímala „dětskýma očima“) se seznamuji nyní – v průběhu 

vikariátu. Musím přiznat, že mne vikariát jako takový velmi baví. 

Práce se seniory a pastorace je již delší dobu mým tématem. Mám 

ráda děti a tak mě baví i katecheze. S prací se střední generací jsem 

se seznámila až ve vikariátu a jsem z ní nesmírně nadšená a 

povzbuzena. Každé kázání je pro mě velkou výzvou předat lidem 

srozumitelně evangelium.  Říct, která práce ve sboru mi je nejbližší, 

je pro mě tedy zatím nezodpověditelná. 
  

4. V životě sboru považuji za důležité společenství, které sbor 

tvoří a víru, ve které je toto společenství neseno. 
 

Petr Hladík, kurátor 
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Co je před námi: 

4.5. NM 18.00 – staršovstvo 

5.5. Nanebevstoupení Páně – bohoslužby: 17.00 BY, 18.30 NM 

6.5. NM 19.30 -  schůzka učitelů NŠ 

7.5. Seniorátní den rodiny - Myslibořice 

6. – 

8.5. 

Víkend s přáteli z Betzingen v Praze 

8.5. Při bohoslužbách se představí kandidát na 2.faráře Martin 

Szabo 

10.5. NM 19.30 - Kruh 

13.5. NM 18.00 - zkouška konfirmandů před staršovstvem 

15.5. Svatodušní svátky + konfirmace: 

BY 7.50 – bohoslužby s VP 

NM 9.00 – konfirmační slavnost s VP 

16.5. NM 19.30 – Pondělí svatodušní: bohoslužby 

17.5. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – pokračujeme 

vyprávěním o Ukrajině – hostem bude bratr kurátor Petr 

Hladík 

19.-

22.5. 

Zasedání synodu ČCE v Praze – účastní se Z.Šorm 

22.5. BY, NM, BL – bohoslužby – rozloučení s farářkou 

Markétou Slámovou 

NM 15.00 – Rodinné odpoledne: „Mami, tati! Kde jste?“ 

25.5. NM 20.00 – náboženství pro dospělé: o Jeremjášovi 

26.5. BY v katolickém kostele – ekumenické bohoslužby – čas 

bude upřesněn 

29.5. Při bohoslužbách se představí kandidátka na 2.faráře 

Alžběta Matějovská 

10.15 – Beseda s M.Balcarem: Příběhy ze Zaatari 

1.6. NM 18.00 - staršovstvo 

3.6. NM 19.30 -  schůzka učitelů NŠ 

3.-5.6. Křižlice – víkend na horách 

10.6.  NM 19.00 – Noc kostelů 

12.6. NM 9.00 – při bohoslužbách slib nového staršovstva 

NM 14.00 – Zahradní slavnost 

19.6. Rodinné bohoslužby na závěr školního roku 
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Ze sboru: 
 
 O svatodušní neděli bude sbírka v celé církvi věnována na 

podporu Diakonie ČCE. Prosíme, pamatujte na ni. 
 

Jarní sbírka na chod sboru a Jeronymovu jednotu 
Prosíme všechny, kdo mají na starosti výběr příspěvků na chod 

sboru a Jeronymovu jednotu, aby vybrané peníze odevzdali na faře 

do 22. května. Abychom měli čas na zpracování a odeslání. Za 

vstřícný přístup děkujeme. 
 

 

 

 Konfirmační slavnost - 15.5. 
 

Dvouletá konfirmační příprava je u konce. Pravidelně jsme se 

s konfirmandy scházeli a probírali základy naší víry, aby je měli 

možnost více poznat, promyslet a nyní se samostatně přiznat ke 

svému křtu. Během přípravy jsme se také několikrát sešli na 

tematických víkendových pobytech s konfirmandy z okolních sborů. 

V pátek 13.května proběhne od 18 hodin v presbyterně zkouška 

konfirmandů před staršovstvem, na kterou jsou zváni také jejich 

rodiče a kmotři. Konfirmační slavnost se potom bude konat při 

bohoslužbách na svatodušní neděli od 9 hodin v novoměstském 

kostele. Máme radost z toho, že se pro konfirmaci rozhodlo sedm 

konfirmandů: Nikola Flídrová z Pohledce, Barbora Gregorová 

z Bystřice, Milan Kocanda z Nového Města, David Mužátko 

z Petrovic, Marek Peňáz z Nového Města a Jakub Šorm z Nového 

Města. 
 

 

 

Noc kostelů – 10.6. 
 
Náš sbor se již tradičně v pátek 10.6. zapojí do mezinárodní 

akce Noc kostelů. Tentokrát při ní náš sbor spolupracuje se 
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sdružením Lysina lenina, které o tomto víkendu pořádá v Novém 

Městě divadelní festival Sbírka motýlů. Nejde o ojedinělou 

spolupráci. Sdružení se již v minulých letech podílelo na více 

sborových akcích. Díky této spolupráci bude program Noci kostelů 

v našem kostele začínat divadelním představením Víti Marčíka ml. 

„Malý princ“. Všechny vás na ně upřímně zveme. A prosíme vás 

také o spolupráci při propagaci této akce. Během května budou 

v kostele k rozebrání jednak pozvánky, které bude třeba roznést 

v Novém Městě do schránek, jednak plakáty, které je třeba vyvěsit. 

Budeme moc rádi, když nám s tím pomůžete – roznesete pozvánky 

ve svém okolí a požádáte třeba svoje známé o vyvěšení plakátu (ve 

výloze, na nástěnce apod.). A samozřejmě nejlepší je osobní je 

osobní. Pozvěte svoje známé! 

Program Noci kostelů: 19.00 – divadelní představení: 

V.Marčík ml.; „Malý princ“  

    20.00 – orientační závod v okolí kostela 

    21.00 – medailony z tvorby farářů NM a 

vystoupení pěveckých sborů 

    22.00 – biblický kvíz pro teamy i 

jednotlivce 

    23.00 – noční bohoslužba při svíčkách  

Součástí programu bude také výstava fotografií Jindřicha 

Štreita „Jsme z jedné planety“ a prodej Fair-trade výrobků. 
 

 

 

Příběhy ze Zaatari – 29.5. 
 

V neděli 29.května po bohoslužbách zveme na besedu 

s Martinem Balcarem, vedoucím kampaní Amnesty International 

ČR. Zaatari je jeden z největších uprchlických táborů na světě, který 

se nachází na severu Jordánska, přibližně 11 kilometrů od hranic se 

Sýrií. Dlouhodobě v něm žije téměř 80 tisíc uprchlíků. Martin Balcar 

tento tábor osobně navštívil a Diakonie naší církve ve spolupráci se 

Světovým luterským svazem zde provozuje komunitní centrum, 

které je pro uprchlíky šancí, jak si přivydělat a naučit se něčemu 

novému, s čím mohou dál uspět.  Přijďte se tedy seznámit 
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s konkrétními nezprostředkovanými zkušenostmi, informacemi a 

možnostmi pomoci. 
 

 

 

Velikonoce pro děti  
 

V našem sboru připravujeme o velikonočních svátcích dvě 

setkání určené zejména pro rodiny s dětmi. Dětské bohoslužby a 

následné hry pro děti na velikonoční pondělí (jejichž příprava leží na 

bedrech faráře) a program na odpoledne během Zeleného čtvrtku 

(který chystají učitelé nedělní školy).  

Odpoledne na Zelený čtvrtek jsme letos společně prožívali po 

čtvrté. 

Každý rok se 

díváme na 

velikonoční 

události 

z jiného úhlu 

pohledu. 

Úplně 

poprvé se u 

nás toto 

setkání 

konalo díky 

faráři 

Richardu Dračkovi a jeho ženě Silvii během jeho vikariátu. Když 

jsme začali připravovat Zelený čtvrtek my učitelé, soustředili jsme 

se na příjezd Ježíše do Jeruzaléma, sehráli jsme dětem pašijové 

představení. Další rok jsme připomněli souvislost židovského 

Pesachu a křesťanských Velikonoc, ztvárnili jsme příběh odchodu 

Izraelců z Egypta.  Pokaždé je však nejdůležitějším bodem našeho 

setkání společná Večeře Páně. Doufáme, že se tímto společným 

prožíváním dětem smysl a význam tohoto obřadu přibližuje.  

Letos se téměř celý program odehrával venku – cestou na Tři 

kříže jsme s dětmi prožívali příběh Kristova zatčení, odsouzení a 

ukřižování.  
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Večeří Páně jsme letos začali. V přítmí a za světel svíček děti a 

rodiče zpívali, naslouchali faráři a podělili se o chléb a víno. Poté 

museli poslepu projít kostelem - aneb Getsemanskou zahradou. Po 

připomenutí zatčení měli děti za úkol najít venku během cesty 30 

Jidášových stříbrňáků. Pak již zažívali samé útrapy – museli jít 

kousek svázaní ve skupince, projít hlučícím davem, který volal po 

osvobození Barabáše, podlézat provázky, které byly různě vysoko 

(představovaly posměšky lidu). Kus cesty se museli vzájemně 

přenášet. Přemýšleli jsme s dětmi, co při těchto událostech mohl 

Ježíš zažívat – strach, bolest, důvěru? Na poslední kousek cesty, kdy 

se již nad námi tyčily Tři kříže, si každý, kdo chtěl, mohl najít na 

louce kámen a cestou ke křížům přemýšlet o nějaké své bolesti, 

trápení. Atmosféru prohlubovala působivá hra na flétnu. Každý svůj 

kámen položil pod kříž.  

Ale protože ukřižování nevnímáme jako konec celého příběhu, 

ale vlastně jako začátek, zdůraznili jsme dětem naději. Společně 

jsme s dětmi vysypali na zem obrazec ve tvaru kotvy – symbolu 

naděje.  Poté děti zhltly velikonoční perníčky a celí promrzlí jsme se 

vydali domů.  

Daniela Šimková  
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Mami, tati! Kde jste?  
 

Rodinné odpoledne přibližující dětem životy vrstevníků, kteří 

prchají ze zemí zmítaných válkami. Kromě fyzického vyčerpání, 

podchlazení a podvýživy mnozí z nich přichází o to nejcennější. 

Ztrácí se svým 

rodinám a potulují se 

sami. Potřebnou 

péči, ochranu a 

asistenci při hledání 

rodinných 

příslušníků se snaží 

nabízet UNICEF.  
Protože jsme se 

rozhodli, že částí výtěžku z adventního jarmarku tento projekt 

podpoříme, setkáme se v neděli 22.5.od 15.00, abychom se s tímto 

tématem (a vůbec i organizací UNICEF) interaktivní formou 

seznámili. 

Daniela Šimková 
 

 

 

Pomáhat druhým je bohulibé. 
 

Na první schůzi nového staršovstva dne 6.4.2016 jsme 

odsouhlasili následující text: „ Náš sbor nabídne státu 

(prostřednictvím Charity, jako subdodavatel) pomoc s integrací 

jedné rodiny s dětmi, která v ČR získá mezinárodní ochranu před 

válkou v Sýrii a Iráku (Syřané, Iráčané). Neklademe si žádné 

podmínky na náboženské vyznání azylantů.“ 

Myslím, že je  moc dobře, že máme odvahu se  upřímně a jasně 

postavit k otázce pomoci lidem, kteří to potřebují. Ti, kteří se z 

České republiky chtěli dostat do Německa a ti, kteří se vrátili zpět do 

Sýrie,  pomoc zjevně nepotřebovali. Nesmíme ale z těchto případů 

udělat kolektivní odsouzení. V Sýrii a Iráku je jistě mnoho těch, kteří 

naši pomoc potřebují a přijmou ji s vděčností. 
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Proto nabízíme všestranou pomoc s integrací, do níž patří  na 

prvním místě ubytování. Abychom byli připraveni na alternativu 

přijetí jedné rodiny, musíme mít zmapovánu možnost ubytování  

nejlépe v Novém Městě na Moravě. Činíme k tomu již konkrétní 

kroky. 

Přesto bych tímto chtěl poprosit členy sboru o případné 

informace a možné nabídky v této oblasti. Bude jistě dobře, pokud 

se sejde  možností více. Za vaši snahu pomoci vám předem děkuji. 

Komunikovat můžeme na tel. 775197716 nebo emailem: 

ivo.fiala@centrum.cz a samozřejmě nejlépe osobně třeba po 

bohoslužbách.   

 Ivo Fiala 
 

 

 

Zahradní slavnost 
 
Letošní zahradní slavnost, která se odehraje v neděli 12.6, bude 

vlastně takovou třešničkou 

velmi kulturního víkendu. Na 

druhý červnový víkend se 

sešlo hned několik tradičních 

akcí. V první řadě je to páteční 

Noc kostelů, ve čtvrtek, pátek 

a sobotu rozvíří nové Město 

jubilejní 10. ročník 

divadelního festivalu Sbírka 

motýlů. Protože se budou 

jednotlivé akce trochu prolínat, 

bude i naše zahradní slavnost 

hravě divadelní. Celou 

slavnost zahájí ve 14.00 česko-

italská cirkusová dvojice Circo 

frico s představením 

založeným na partnerské 

akrobacii. Koho artistické 

kousky nadchnou tak, že by si 

mailto:ivo.fiala@centrum.cz
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je chtěl vyzkoušet, bude k tomu mít jedinečnou příležitost. Zájemci 

si budou od 15.00 pod odborným vedením Circo firco některé 

kousky moci vyzkoušet. V parku se bude žonglovat, děti si budou 

vyrábět ve výtvarných dílnách. A samozřejmě se můžete těšit na to, 

co k naší zahradní slavnosti neodmyslitelně patří….kavárnu pod 

kaštanem, živou hudbu a milá setkání.  
 

Daniela Šimková 
  

 

 

Nové staršovstvo 
 
13.3.2016 bylo zvoleno nové staršovstvo v tomto složení 

NM  - 15 členů - odevzdáno 76 lístků z toho 75 platných 
 

Jméno                                      počet hlasů 

Daněk Blahoslav                    70   

Fiala Ivoš                                 60 

Hladík Petr                              74 

Hrouda Vojtěch                      73 

Jirků Jakub                               63 

Mach Miloš                              51 

Novotná Eva                            63 

Oravec Jan                               58 

Peňáz Václav                           70 

Petrová Milena                       61 

Rusňák Ondřej                        70 

Strnad Jaroslav                       51 

Šimek Daniel                           66 

Teplý Petr                                71 

Zikmund Vojtěch                    66 

Za náhradníky: 

Šimková Markéta                   46 

Novotná Alena                        42 

Houdek Jindřich                      41 
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Bystřice  - 3 členové - odevzdáno 16 lístků z toho 16 platných 
 

Jméno                                        počet hlasů 

Bučková Hana                         16 

Navrátilová Ludmila               15 

Svobodová Marta                   15 
 

Za náhradníky: 

Štursová Marta                        15 

Švarcová Olga                           15 
 

Blažkov – 1 člen - odevzdány 4 lístky z toho 4 platné 
 

Jméno                                        počet hlasů 

Andrejs Zdeněk                       4 

Za náhradníky: 

Král Libor                                  4 

Vintrlíková Jarmila                  3 

 

 

 

 Zprávy ze seniorátu 
 
neděle 8. května • Žďár nad Sázavou 18.00 Bohoslužba 

v Batyskafu, promluví Petr Gallus, zahraje Slávek Klecandr 

úterý 10. května • Jihlava 19.00 modlitba Taize (v kostele Povýšení 

sv. Kříže) 

neděle 15. května • Humpolec 17.00 koncert IN PACE (Dan 

Matějka & další zpěváci) 
 

POZVÁNÍ NA KONFIRMAČNÍ SLAVNOST 
 

• Jihlava, 9.30 neděle 29. května 

• Sázava, 10.00 

• Opatov, 11.00 konfirmace 
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CO SE MIMO JINÉ PŘIPRAVUJE V ČERVNU: 
 

patek 10. června • NOC KOSTELŮ hned v několika sborech 

(informace budou k nalezení na příslušných stránkách Noci kostelů) 

neděle 12. června • Horní Krupá slavnostní otevření Učitelské 

světnice, 10.15. bohoslužby v kostele, káže Jiří Doležal, oběd, 

přednáška Jiřího Doležala o životě rodiny evangelického učitele, 

pěvecký sbor Jasoň, loutkové divadlo, výstava Jan Blahoslav a česká 

kniha, prohlídka expozice staré školy 
 

 

DALŠÍ CHYSTANÁ SETKÁNÍ: 
 

• seniorátní seminář učitelů nedělní školy v sobotu 3. září v Jihlavě 

• seniorátní setkání všech generaci v neděli 18. září v Novem Městě 

na Moravě (mládež je zvána už od patku 16. 9.) 

• sjezd (nejen) evangelické mládeže 7. - 9. října v Třebíči 
 

 

 

Férová snídaně 
 

V sobotu 14. 5. 2016 oslavíme Světový den pro fair trade 

společnou snídaní. V 10 hodin dopoledne se sejdeme v zahradě u 

našeho kostela. Tím, že se připojujeme k této celorepublikové akci, 

dáváme najevo svůj zájem o téma spravedlivého obchodu. 

Ukazujeme, že nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se 

produkuje a obchoduje se zbožím, které běžně spotřebováváme.  

Pokud chcete přijít, stačí s sebou vzít nějakou Vaši rodinou 



  

15 

 

pochoutku buď z místních nebo fairtradových surovin. Je možné si 

sníst to, co si donesete, ale také můžeme udělat společnou 

ochutnávku a inspirovat se. Káva a čaj bude nachystané. Připravíme 

i stolky a židličky, můžete si donést piknikovou deku. Tím, že si 

užijeme příjemný dopolední čas v naší zahradě a ještě si 

pochutnáme, tak připomeneme myšlenku odpovědné spotřeby – no 

nezní to báječně?  

Daniela Šimková 
 

 

 

Výstava v kostele. 
 
Začátkem dubna jsem instaloval výstavu fotografií a koláží 

paní Jarky Horákové v našem kostele. Jarka je radostně věřící 

člověk, plný optimismu a i přes svoje zdravotní obtíže dokáže druhé 

povzbuzovat a posilovat. Při každém setkání s ní si to plně 

uvědomuji. A tak jsem se chtěl prostřednictvím její tvorby o toto 

podělit s vámi. Myslím, že se to podařilo soudě z ohlasů, které mám. 

Těší mě i zájem vlastnit vystavená díla . 

Výstavu jsem realizoval na základě projednání na kulturní 

komisi staršovstva, jejímž jsem členem, a tuto skutečnost jsem také 

oznámil na podzimním zasedání staršovstva. Byla to jenom moje 

iniciativa, vlastním galerii v Novém Jimramově a v této oblasti se již 

několik let pohybuji. 

Na posledním zasedání staršovstva 6.4.2016 se projednávala 

výtka k výstavě v tom smyslu, že kostel není výstavní síň, ale 

svatostánek. Rozumím tomu  tak, že se nejedná o výtku ke konkrétní 

výstavě, ale že jde o zásadnější problém. 

Může se někdy náš kostel stát také koncertním sálem pro ZUŠ, 

nabídnout výstavu, či být prostorem pro diskuzi nad kulturou a 

biblí? Za sebe si odpovídám, že jistě může, dokonce jsem 

přesvědčen, že je to velmi dobré. Často přijdou i lidé, kteří by jinak 

do kostela asi nešli. Rozumím i názoru, že do kostela tyto věci prostě 

nepatří. Nebo patří jen některé? A které ano a které ne? A kdo to 

bude posuzovat a rozhodovat? 

To jsou otázky, které mně (ale asi nejen mně) jdou hlavou. 
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Možná by nebylo špatné na toto téma zahájit diskuzi třeba i na 

stránkách Zpráv a ohlasů, aby se mohli zapojit i ostatní členové, 

nejen staršovstvo. 

Těším se na jakýkoliv příspěvek na toto téma.  

 

  Ivo Fiala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 5. června 2016.  

Uzávěrka je 31. května 2016.  

 

©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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