
ZPRÁVY A OHLASY  

Leden 2016 
Měsíčník novoměstského 

sboru ČCE 
Ročník XV. 

 

 

 



  

2 

 

Zprávy ze staršovstva 2.12.2015 
 

 Staršovstvo začalo vizitací seniorátního výboru. Rozhovor se 

staršovstvem za něj vedli Jan Keřkovský, Radek Černý a Dana 

Konvalinková. 

 Z.Šorm seznámil staršovstvo se stanoviskem poradního odboru 

synodní rady pro společenské a mezinárodní záležitosti s názvem „My a 

migranti“, s manuálem A.Fendrychové k integraci uprchlíků a s výzvou, 

kterou přijal konvent našeho seniorátu, aby všechny sbory projednaly své 

konkrétní možnosti pomoci uprchlíkům a dle svého uvážení vstoupily 

s touto nabídkou do kontaktu s místní samosprávou. 

 V.Hrouda informoval staršovstvo o schůzce zástupců sboru 

s panem starostou ohledně možné spolupráce při integraci uprchlíků. 

Staršovstvo pak vyjádřilo vůli, že náš sbor chce pomoci s integrací 

azylantů ze současné uprchlické vlny. O konkrétní podobě pomoci bude 

dál jednat po besedě s A.Fendrychovou. 

 V.Peňáz podal zprávu o tom, že se V.Zikmund vystěhuje ze 

sborového domu do konce roku, a proto chystá nové smlouvy se 

zvýšeným nájemným (o 500 Kč) pro oba byty od nového roku. 

 Staršovstvo jednalo o zajištění kostelnictví v příštím roce a 

odsouhlasilo na ně částku 75.000 Kč do rozpočtu na příští rok. 

 P.Hladík předložil staršovstvu harmonogram příprav pro stavbu 

Domova se zvláštním režimem, který chce v Novém Městě vybudovat 

Středisko Diakonie ČCE Myslibořice, a návrh Smlouvy o spolupráci při 

jeho vybudování mezi sborem a střediskem. Obojí si mají presbyteři 

pročíst a promyslet. K dalšímu jednání se vrátí, až bude jasné, jak 

dopadly žádosti na Město (o poskytnutí pozemku a souhlasu se 

spolufinancováním provozu), bez nichž nelze v projektu pokračovat. 

 Zábradlí u vchodu do kostela je již provedeno. Konečná cena je 

8.417 Kč. 

 Město vydalo povolení ke skácení uschlého javoru u evangelického 

hřbitova. P.Teplý pokácení dojedná. 

 Staršovstvo jednalo o obsazení místa druhého faráře po MD 

Markéty Slámové. Staršovstvo přijalo návrh komise: V prvním kole 

hledat druhého faráře pro novoměstský sbor s podmínkou, že farář bude 

trvale bydlet ve sborovém domě v Bystřici nad Pernštejnem. Povolání 

faráře bude na dobu pěti let. 
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 Z.Šorm informoval staršovstvo o výsledcích adventního 

dobročinného jarmarku a vyslovil dík všem, kdo se na jeho přípravě 

podíleli. 

 Z.Šorm seznámil staršovstvo s výsledky konventu našeho seniorátu 

(Volby: seniorátní kurátor: Radek Černý; náměstkyně seniorátního 

kurátora: Dana Konvalinková; 1.náhradník z řad kazatelů: Daniel 

Matějka ; 2.náhradnice z řad laiků: Věra Červinková; poslanci seniorátní 

Jeronýmovy Jednoty (za NM: Petr Teplý, Blahoslav Daněk + náhradníci 

Zdeněk Tatíček, Jakub Jirků); členové předsednictva seniorátního 

shromáždění Jeronýmovy Jednoty na období 1.12.2015 – 30.11.2021: 

Miloslav Zadražil a Petr Hladík; Konvent zvolil J.Tkadlečka a 

M.Erdingera za seniorátní faráře, každého na 0,5 úvazku. Stanovil výši 

repartic na rok 2016: pro NM seniorátní: 24.583 Kč; celocírkevní: 

53.570 Kč; schválil změny Církevního zřízení, které staršovstvo 

projednávalo). 

 Z.Slonek přislíbil zajištění vánočního stromku do kostela v Novém 

Městě. 

 Z.Šorm informoval o nabídce spolupráce sdružení Lysina lenina o 

víkendu 9.-12.6.2016, kdy by se měly současně konat festival „Sbírka 

motýlů“, Noc kostelů a Zahradní slavnost. Staršovstvo souhlasilo. 

Konkrétní podobu spolupráce dojednáme po Novém roce. 

 

 

 

Poděkování 
 

Na Štědrý den jsem se v závěru vánoční hry omlouval, že nemohu 

vyjmenovat všechny herce, zvukaře, osvětlovače a další, kteří se na její 

přípravě podíleli. Chci jim ale všem poděkovat, protože bez nich by 

nebyla realizace představení, ve kterém hraje víc než třicet dětí, možná. 

Koledy s nejmenšími nacvičila Jana Kabrdová a doprovázeli je na flétny 

Katka Marečková a Adam Jirků. Vydatně s tím pomáhala i Simona Jirků. 

Jan Oravec vyrobil televizi s megaúhlopříčkou a Dita Novotná zase 

všechny loutky pro stínové divadlo vánočního příběhu. Dan Šimek se 

staral o osvětlení a Dan Čuhel spolu s Václavem Peňázem o ozvučení. 

Děkuji také všem maminkám, které dětem při generální zkoušce 

připravily pohoštění. Dík patří samozřejmě také všem hercům. Zkoušet 

až do Štědrého dne není samozřejmé. Věřím ale, že ta ochota věnovat 
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svůj čas druhým pro radost dobře ladí s boží štědrostí, kterou o vánocích 

slavíme. Díky. 

Zdeněk Šorm 

 

 

Co je před námi 
 

12.1. NM 19.30 – setkání Kruhu 

13.1. NM 18.00 – beseda s Alenou Fendrychovou:  

Uprchlíci a Českobratrská církev evangelická 

19.1. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – vyprávět o 

Portimu o.p.s. bude Ruth Šormová 

20.1. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

25.-29.1. Faráři se účastní farářského kurzu v Praze 

31.1. NM 10.30 – Emir Omič: Česká společnost pohledem 

muslima 

3.2. NM 18.00 – staršovstvo 

5.2. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

 

 

 

Informace ze sboru 
 

Sbírka na podporu bohoslovců a vikariátu vykonaná 25.12.2015 

v našem celém sboru vynesla částku 16.325 Kč. Všem, kdo jste přispěli, 

děkujeme. 

 

Opět zveme na „kavárničku pro seniory“, 19.1.2015 od 9.30 

hodin bude vyprávět o Portimu o.p.s. Ruth Šormová.  

 

Pro neziskové organizace, podporované naším sborem, se na 

 benefičních koncertech v lednu a v prosinci 2015 vybralo a bylo zasláno 

Rolničce 5.660 Kč, Úsměváčkům 5.660 Kč a Lékařům bez hranic 5.660 

Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli. 
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Pozvánky do sborů 
 

 

neděle 10. ledna • Horní Vilémovice - 14.30  

povánoční setkání s písní a hudbou (na faře) 
 

neděle 10. ledna • Žďár nad Sázavou - 18.00  

Bohoslužba v Batyskafu, promluví Petr Gallus, zahrají a zazpívají 

Klára Šimková a Markéta Hávová (kytary a zpěv) 
 

úterý 12. ledna • Jihlava - 19.00 

 modlitba Taizé (v kostele Povýšení sv. kříže) 
 

sobota 16. ledna • Jihlava - 18.00  

koncert pro tři violoncella (Jaroslav Kulhan, Jan Keller, Matyáš 

Keller), otevření rekonstruovaného sálu fary 
 

čtvrtek 21. ledna • Střížov - 17.00  

ekumenická bohoslužba jihlavských, střížovských a brtnických 

evangelíků a katolíků (v římskokatolickém kostele) 
 

neděle 24. ledna • Sázava - 17.00  

ekumenická bohoslužba s katolickými farnostmi Nížkov a 

Přibyslav 

 

 

 

Pozvání ze seniorátu 
 

Vzdělávání laiků - neděle 17. ledna v 16.00 v Jihlavě. Téma: Duch 

svatý, přednáší Pavel Janošík 

Mládež - • 22. – 24. ledna SKIDNY v Daňkovicích. Začátek v 

pátek v 19.00, cena 250 Kč, s sebou spacák, karimatku, běžky, sáňky, 

boby. Dojde na povídání o Sibiři. 
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V kavárničce pro seniory chceme oživit 
vzpomínky 

 

Slovo úvodem: 

O tom, že máme spřátelené evangelické české sbory v cizině, 

zejména v Bohemce na Ukrajině a v |Peregu Mare v Rumunsku, většinou 

víme. Protože však od vzájemných návštěv uplynula už řada let a mění 

se poměry v těchto zemích, rádi bychom při besedách zavzpomínali, 

případně se dověděli něco nového. Pro oživení paměti nás, starších členů 

sboru a pro seznámení mladých, uveřejňujeme nejprve vzpomínky br. 

Jaroslava Teplého na jeho první návštěvu na Ukrajině v r. 1998. 

Besedovat budeme v jarních měsících s br. Teplým,  br. kurátorem 

Hladíkem a účast přislíbila i sestra  farářka Markéta Slámová. Pokusíme 

se oslovit i další hosty.    

                                                                                                                                 

Jana Černá 

 

 

Zájezd do Bohemky na Ukrajině, s níž má naše církev velice úzké 

kontakty, zorganizovala a uskutečnila malá cestovní kancelář v 

Nasavrkách za přímého vedení br. Luboše Závorky ve dnech  

16.-21.4.1998. 

Jedná se o vesnici, v níž žije mnoho Čechů – evangelíků, potomků 

těch, kteří při tvrdé rekatolizaci našeho převážně protestanského národa 

po prohrané bitvě na Bílé hoře odešli z vlasti. Uvedená skutečnost je nám 

známa. Jak se tyto rodiny a lidé dostali až tak daleko od své vlasti uvedu 

později. 

Autobus se 34 členy zájezdu, dvěma řidiči a dvěma vedoucími se 

vydal z Prahy přes Brno, Starý Hrozenkov, průjezdem celým 

Slovenskem do Pinkovců, první zastávky na nocleh v reformovaném 

evangelickém sboru, vzdáleném 3 km od hranice Slovenska a Ukrajiny 

(Podkarpatské Rusi) – to bylo první den. 

Byli jsme již na Ukrajině – Podkarpatské Rusi a trasa cesty 

pokračovala přes Užhorod, Mukačevo, přes Karpaty, dále přes Styj, 

Ternopol, Chmelnickij, Vinicu, Umaň, Krivoje Ozero až k Bohemce, 

našemu cíli. 
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Pro představu počtu ujetých km: první den 850 km, druhý den 950 

km. 

Hodnocení cesty přes Ukrajinu: Města Užhorod, Mukačevo jsou 

pěkná města, Karpaty jako takové jsou krásné hory. Horší je to s kvalitou 

silnic, konkrétně přes Karpaty, kde průměrná rychlost byla 30-40 

km/hod. A tím se prodlužoval a skutečně prodloužil příjezd do Bohemky, 

kam jsme přijeli až v 1.30 hod. v sobotu. Přes tuto pozdní dobu příjezdu 

na nás čekali milí naši hostitelé a odvedli si nás domů. Byli jsme v 

Bohemce, mezi Čechy a těmi, kteří přes množství pro nás 

nepředstavitelných svízelů, potíží a strádání uchovali nejen svoji řeč, ale 

i víru svých otců a matek. Vždyť z původního místa Zelova a Volyně 

generace po generaci se ocitla až daleko na východní Ukrajině – pro 

představu 130 km od Oděsy. Ještě se o této pouti zmíním. 

V sobotu po krátkém nočním spánku jsme měli dopoledne "osobní" 

volno, odpoledne společnou procházku a prohlídku vesnice. Začátkem 

byla návštěva sborového domu – modlitebny, krátké přivítání a děkovná 

modlitba za vzájemné setkání a šťastnou cestu. Dům je nejmodernější 

stavbou ve vesnici, účelně řešený a plně vyhovující svému poslání. Byl 

postaven členy sboru za převážného financování ze sbírek našich sborů. 

Je postaven z řádného materiálu, pohodlná sedadla jsou zhotovena ve 

skrovné truhlářské dílně v kolchoze, je vybaven i malými varhanami, 

které jsou zvláště v zimě mimo použití, protože v ranní době nejde 

elektrický proud. 

Procházka pokračovala na místní hřbitov, kde je mnoho hrobů s 

ryze českými jmény, psanými azbukou. Byli jsme seznámeni s obřadem 

a průběhem pohřbu zesnulého, který se v mnohém liší, např. zesnulý je 

položen do otevřené rakve, za rakví jdou pozůstalí (v parném horku je to 

velké utrpení), zúčastňuje se celá vesnice. Ze hřbitova se neodejde dříve 

než je hrob úplně zaházen. Následuje společný odchod do kulturního 

domu na pohřební hostinu. 

Další zastávkou byla místní škola, kde nás čekaly paní ředitelka a 

učitelka. Ty nám podaly informace i zodpovídaly dotazy. Škola má tři 

třídy: mateřskou od 1-3 roku dítěte, třídu s žáky od 3-6 let a třídu od 6-9 

let. Každou třídu má na úplné starosti učitelka, to znamená nejen učit a 

na učení žáků se připravit, ale musí se postarat o úklid třídy, pomůcek, 

vydání jídla (mají skromně vybavenou kuchyni, zásobenou surovinami z 

kolchozu). Všechno, co souvisí s vedením třídy, tedy i manuální práce si 

zajišťuje učitelka, včetně případného bílení a úklidu třídy. Plat učitelky je 

30 dolarů za měsíc a přiznaly se nám, že za březen ještě plat nedostaly. 
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Dva roky nazpět začaly i výuku  českého jazyka. O sociálním zařízení ve 

škole raději pomlčím. 

Následovala prohlídka zdravotního střediska. Jedná se o jakousi 

ošetřovnu, kde zdravotní sestra je prakticky schopná poskytnout jen 

nejnutnější jednoduché ošetření, a to ještě za podmínky, že občan si 

veškerý potřebný materiál donese. Vážnější případy se řeší ve větším 

městě, ovšem zase za podmínky dodání vlastního materiálního vybavení. 

Zakončením prohlídky byla návštěva kulturního domu, kde nás 

opět očekávala pracovnice zodpovědná za provoz. Kulturní dům slouží 

pro různé veřejné schůze, ochotnické divadelní hry a zábavy. Všechny 

akce se uskutečňují jen díky schopným ochotníkům a hudebníkům, 

z finančních důvodů si nemohou dovolit pozvat žádný profesionální 

soubor. 

A byla neděle velikonoční – vzkříšení Ježíše Krista, hlavní den 

našeho pobytu v Bohemce. 

Velikonoční bohoslužby – modlitebna plná, přeplněná, neboť 

kromě členů sboru jsme tu byli i my a autobus přivezl z vesnice Sirotinka 

vzdálené 55 km další účastníky bohoslužeb, též Čechy, dále přijely i 

návštěvy do rodin, kteří žijí mimo Bohemku. Krásné obecenství! 

Bohoslužby začaly. Místní členové sboru, především ženy, zpívali 

písně -  Ježíš hříšné přijímá, Halelujah Pán je živ. Písně pravděpodobně z 

Lyry sionské. Překrásný hlasitý nadšený zpěvný projev. To byl, je a bude 

můj trvalý prožitek a přiznám se, že v tu chvíli jsem si představil, že tak 

to bude jednou v nebi, až budeme oslavovat svého Pána Boha. Byl to 

nádherný chór. 

Kázání měl br. farář Jiří Kučera s obsahem o smyslu a významu 

večeře Páně. 

Úvod do vlastního slavení a podávání večeře Páně měla ses. farářka 

Čejková. 

Způsob podávání zavedli naši pracovníci působící v Bohemce 

stejný jaký známe z našich shromáždění, to je za zpěvu písní. 

Po slavení společné večeře Páně zazpívali své nacvičené písně děti 

a konfirmandi, přirozeně česky. Následovaly pozdravy i poselství 

synodního seniora Smetany, pozdrav faráře z Německa (farářský 

manželský pár z Německa byl účastníkem našeho zájezdu). 

Závěr shromáždění obvyklý v našich sborech – modlitba, 

požehnání, závěrečná píseň. 

 

Pokračování příště. 
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Dopoledne s Úsměváčky  

 
Na listopadovou rodinnou neděli jsme pozvali na bohoslužby 

bystřické „Úsměváčky“, pro které byla určena mimořádná sbírka v tomto 

měsíci. Po svém krátkém vystoupení se zúčastnili bohoslužeb pro děti. 

Měli jsme radost, že  se  jich dostavilo v deštivém  nedělním dopoledni  

24 i s doprovodem rodičů a asistentů. Po bohoslužbě následovala 

dílnička - tisk přáníček a rozhovory při malém občerstvení.  Pro někoho 

z nás to byla nová zkušenost a poznání, jak přijímat a chovat se k lidem 

s různými druhy postižení.  A pro naše hosty to bylo zase možná první 

setkání s vírou, s 

naší církví a 

životem v ní.  

V neposlední řadě 

také informace o 

tom, že v Bystřici 

jsme a kde se 

scházíme.   

Zda se akce 

podařila, doložím 

slovy jedné 

maminky. „ Chtěli 

jsme po 

vystoupení odejít, 

ale potom jsme se zaposlouchali a zůstali.“ Děkujeme za pěkné 

dopoledne všem   

Budeme se těšit na další společné akce a jsme rádi, že jsme mohli 

Úsměváčkům dát pod stromeček částku ve výši 5.520 Kč. 

 Všem dárcům moc děkujeme a přejeme klidný a požehnaný nový 

rok. 

                      L.N. 
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Islám a evropská kultura 
cyklus besed ve Farním sboru ČCE v Novém Městě na Moravě 

 Uprchlíci a Českobratrská církev evangelická 

Alena Fendrychová 13.1.2016 (St) 18:00 

Přednášející je koordinátorka pro uprchlíky ČCE. Tématem besedy bude 
integrace uprchlíků ze současné migrační vlny a příslušná integrační 
strategie ČCE a ČR. 

 Česká společnost pohledem muslima  

Emir Omič 31.1.2016 

(Ne) 

10:30 

Přednášející je bosenský muslim žijící dlouho v ČR, bývalý pražský 
imám, stále aktivní v mezináboženském dialogu, respektovaný českými 
muslimy. Tématem besedy budou možnosti dialogu mezi křesťanstvím 
a islámem. 

 Přicházejí, aneb může Evropa obstát? 

Pavel Ruml 28.2.2016 

(Ne) 

10:30 

 Přednášející je evangelický farář. 

  Co je džihád? (zatím pracovní název) 

Petr Pelikán 16.3.2016 (St) 18:00 

Přednášející je arabista, honorární konzul v Súdánu. Pobýval v řadě 
muslimských zemí. Podílel se na překladu Koránu. Dlouhodobě se 
zabývá kořeny islámského práva, je velmi dobře obeznámen 
s muslimskými realitami i mentalitou. 

Všechny besedy se konají v presbyterně evangelického kostela v Novém 
Městě na Moravě a jsou určeny veřejnosti. 
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 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 7. února 2016.  

Uzávěrka je 31. ledna 2016.  
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