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Zprávy ze staršovstva 4. 10. 2017
 Staršovstvo se zabývalo závěry sborového shromáždění, podle
nichž má připravit a podat žádost z programu IROP na rekonstrukci
sborového domu na sociální bydlení. Staršovstvo chce znovu mluvit
se všemi sousedy. V. Peňáz připraví na tematické staršovstvo
podklady pro výběr firmy, která žádost zpracuje. P. Teplý ověří
právní podmínky projektu a možností odvolání.
 Další faráři, oslovení nabídkou služby 2. faráře
v novoměstském sboru, zatím nereagovali. Staršovstvo se nyní
soustředí na oslovení vikářů.
 P. Teplý podal žádost o pokácení dvou stromů u kostela
v Blažkově. Čekáme na oficiální souhlas.
 V souvislosti s opravami chodníků u novoměstského kostela
musel sbor podat oznámení na Policii ČR, protože neznámý pachatel
vylil sudy s asfaltovou emulzí. V. Peňáz zorganizoval brigádu na
odstranění znehodnocené drtě, opravu obrubníků a přípravu povrchu
pro závěrečné asfaltování.
 P. Hladík informoval staršovstvo o přípravě projektu „Proč
jsme tady?“ ke 120. výročí postavení kostela a 100. výročí vzniku
církve. S T. Blažkem pro něj připravují žádosti o granty jak z Města,
tak ze seniorátních mikrogramů.
 Byl zakoupen nový dataprojektor.
 Z. Šorm s J. Rusňákovou pracují na článku o našem sboru pro
chystanou publikaci „Církev v proměnách času III.“
 Z. Šorm shrnul odpovědi presbyterů k rozhovoru o postavení
faráře a staršovstvo souhlasilo, aby tento souhrn byl zaslán
předsednictvu konventu jako podklad k dalším rozhovorům.
 Staršovstvo se vyjádřilo k návrhům změn církevního zřízení a
řádů pro jednání konventu: 1/ Přijalo argumentaci synodu a

nesouhlasilo s tím, aby měla Diakonie na synodu své poslance. 2/
Souhlasilo s návrhem úpravy řízení před pastýřskými radami, podle
kterého vzniknou místo seniorátních rad tři rady oblastní a
celocírkevní pastýřská rada bude plnit pouze funkci odvolacího
orgánu. 3/ Staršovstvo souhlasilo s novým zněním kazatelského
reverzu. 4/ Staršovstvo souhlasilo s návrhem úprav textů modlitby
Páně a vyznání víry (jde o stylistické úpravy) pro vydání nového
zpěvníku. 5/ Staršovstvo se vyslovilo proti možné změně názvu
církve na kratší – „Evangelická církev“.
 Staršovstvo jednalo o přípravě na konvent.
 P. Hladík připraví podle vyhlášky SR novou nájemní smlouvu
pro faráře do konce října.
 Staršovstvo se zabývalo přípravou svého výjezdního zasedaní
20.-21.10. v Novém Jimramově. Ubytování zdarma poskytne a
stravování zajistí I. Fiala. Přípravu programu si vzali na starost V.
Hrouda (pastorace) a P. Hladík (hospodářský výhled sboru).
 Staršovstvo souhlasí s žádostí M. Erdingera, aby mohl
v novoměstském sboru 26.11. vykonat křest syna E. Vostrejžové
Martina Bakeše.
 Staršovstvo vyhovělo žádosti dramatického kroužku pod
vedením K. Vodičkové, aby mohl některé pátky v podvečer zkoušet
v presbyterně. Jako úhradu nákladů mohou buď připravit vystoupení
na zahradní slavnost nebo platit 200,-Kč měsíčně.
 Z. Šorm rozdal presbyterům přehled pravidelných shromáždění
na školní rok 2017/18.
 Z. Šorm podal informaci o chystaných sbírkách: 1/Pravidelné
sbírky do pokladniček na podporu neziskových organizací – říjen:
Rolnička, listopad: Úsměváčci. 2/ Synodem vyhlášení celocírkevní
sbírky – na Fond sociální a charitativní pomoci: 22.10.; na Jubilejní
toleranční dar a 29.10. 3/ Synodní rada vyzvala k dobrovolné sbírce
na pomoc obětem sexuálního násilí v Africe. Staršovstvo rozhodlo,
že se k ní sbor připojí sbírkou do pokladniček v prosinci.
 Staršovstvo jako host navštívila L. Lišková, která si vzala na
starost zahraniční kontakty sboru. Informovala staršovstvo o
návštěvách v Betzingen a zájmu o kontakty z německé strany.
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Přednesla návrh termínu na návštěvu v Betzingen v příštím roce –
28.- 30. 9. 2018. Staršovstvo souhlasilo.
 Příští schůze staršovstva se koná 8.11.

Zprávy z výjezdního staršovstva 20.- 21.října
 Výjezdní staršovstvo se konalo v Novém Jimramově u I. Fialy.
Věnovalo se dvěma tématům: V. Hrouda vedl rozhovor o pastoraci
ve sboru, P. Hladík představil hospodářský výhled sboru. Kromě
toho staršovstvo jednalo ještě o dvou správních bodech:
 Staršovstvo podle usnesení synodu a vyhlášky synodní rady
schválilo novou nájemní smlouvu pro faráře Z. Šorma od 1. 1. 2018,
která stanoví výši nájemného a podíl na úhradě energií.
 V. Peňáz představil firmy, které podaly cenové nabídky na
zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci sborového domu
v Novém Městě. Staršovstvo po diskuzi odsunulo výběr firmy na
řádnou schůzi, protože chce nejdřív osobně navštívit sousedy a
znovu s nimi o jejich stanovisku mluvit, případně je pozvat na
schůzi. Presbyteři si rozdělili, kdo koho navštíví.

Zprávy ze sboru
Sbírka na sociální a charitativní činnost v našem sboru vynesla
částku 7.193 Kč.

Brigáda na úklid zahrady
17. 11. 2017 se od 9.00 hodin koná brigáda na úklid zahrady.
Prosíme, přijďte a vezměte si s sebou hrábě.

Co je před námi:
6.11.
8.11.
11.11.
11.11.

NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy
NM 18.00 – schůze staršovstva
NM 9.00 – Seminář pro učitele Nedělní školy a zájemce:
Bibliodrama, Obrazové karty
Opatov 9.00 – Konvent Horáckého seniorátu
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15.11.
17.11.
19.11.

21.11.

25.11.
1.12.
2.12.
2.12.
3.12.

NM 19.30 – Kruh (středa!)
NM 9.00 – úklid zahrady
Rodinné bohoslužby + NM - rozdání textů vánoční hry
15.00 – Rodinné výtvarné odpoledne – adventní výzdoba
oken presbyterny (tvorba z papíru technikou quillingu)
NM 9.30 – Kavárnička pro seniory: K.Marečková, Jak se
hospodaří na podmáčených loukách
NM 19.30 – schůzka střední generace
NM 17.00 – Benefiční koncert pro Diakonii: pěvecké sbory
Lumír, Novocantus, Naenia
NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy
NM 16:30 Rozsvícení Adventu na Vratislavově náměstí
NM 18:00 příprava Adventního dobročinného jarmarku
NM 1. neděle adventní – vernisáž výstavy oken po
bohoslužbách, 14-17 hodin Adventní dobročinný jarmark

Připravujeme vánoční hru
Jako každý rok, i letos chceme hrát v kostele na Štědrý den
odpoledne dětskou vánoční hru. Budeme ji zkoušet od půli listopadu
v nedělní škole a při schůzkách náboženství. Společné zkoušky
v kostele budou 10. a 17. 12. po bohoslužbách a v sobotu 23. 12.
dopoledne. Pokud chcete, aby vaše děti hrály a budou se moci
zkoušek zúčastnit, vyplňte přihlášku (jsou v kostele ve věži pod
nástěnkami na stolku) a dejte ji buď učitelům nedělní školy,
bratru faráři nebo do schránky na faru do 5. listopadu, abychom
mohli hru podle poštu dětí upravit. Text hry budeme rozdávat
v neděli 19. listopadu po rodinných bohoslužbách.

ČCE RolniČCE
Také v letošním roce si můžete v kostele v Novém Městě (ve
věži pod nástěnkami) a v Bystřici v modlitebně objednat výrobky
chráněných dílen střediska Diakonie Rolnička ze Soběslavi. Na
nástěnkách jsou plakáty s fotkami všech nabízených výrobků a na
stolku objednací archy, do kterých napište čitelně svoji objednávku
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do neděle 12. 11., abychom vám mohli výrobky už na začátku
adventu doručit. Objednávkou získáte krásný dárek, uděláte radost
sobě nebo druhým a ještě podpoříte dobrou věc.

Rozhovor o postavení farářů
Poslední zasedání synodu naší církve jednalo kromě jiného o
postavení farářů a vyzvalo sbory, staršovstva i konventy, aby se
tomuto tématu věnovaly. Důvodů je mnoho. Náboženská svoboda i
hospodářská odluka církve od státu mění podstatným způsobem
nejen situaci sborů, ale i farářů, a přináší s sebou výzvy, jejichž
řešení aktuálně hledáme. Studium teologie není omezeno na
přípravu na farářské povolání. Jeho absolventi nacházejí uplatnění i
jinde. Vznikají farářská místa mimo tradiční strukturu sborů –
vojenští, vězeňští, nemocniční kaplani apod. Faráře již nevyplácí
stát, ale církev a synod rozhoduje o výši platu. Nově se upravuje
úhrada za bydlení pro faráře. Vzhledem k restrukturalizaci církve se
omezila doba volby faráře na pět let. Manželky farářů zastávají
náročnější zaměstnání a nelze počítat s tradičním modelem, kdy od
ženy faráře sbor očekával mimořádné aktivní zapojení při správě
sboru. Zvyšují se také nároky na faráře – zakázka sborů se často
přesouvá směrem k volnočasovému pracovníku a manažerovi. Toto
vše má jistě vliv na to, s čím se i náš sbor potýká – není snadné
sehnat faráře. Zájemců o toto povolání i absolventů vikariátu je
méně než dřív. Faráři odcházejí jednak do jiných služeb (viz.
kaplani), jednak do civilního zaměstnání. Před několika lety
panovala v církvi, vzhledem k přechodu na samofinancování, obava,
že sbory nebudou schopné zaplatit své faráře, nyní je spíš otázka,
zda bude vůbec koho platit. Jak je vidět, vycházet z momentálních
obav není dobré. Ani výzva k rozhovoru o postavení faráře nechce
strašit. Jde spíš o to, abychom si dobře uvědomili odpovědnost, která
se samostatností souvisí, a při rozhodování, jak odpovíme na novou
situaci, měli na paměti všechny souvislosti.
Členové staršovstva se nad tímto tématem zamýšleli a pro
jednání konventu se snažili formulovat odpovědi na otázky, které
k němu poslal seniorátní výbor. Předkládáme vám je k zamyšlení i
rozhovoru:
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Je těžké na tyto otázky odpovědět, proto asi začnu nějakým
obecným úvodem, z něhož vyplynou ne příliš konkrétní odpovědi.
Myslím, že ve společnosti pořád přetrvá pocit, že některá
povolání, byť se k nim člověk musí prokousat několikaletým
náročným studiem, nejsou dostatečně prestižní. Podobně jako faráři
na tom jsou učitelé, soudci, lékaři, vědci atd. Tedy profese, bez nichž
by se tato společnost dále nerozvíjela, nicméně obecně se má za to,
že výše uvedené profese si status vážené osobnosti nezaslouží. Tento
stav bohužel občasnými hlasitými projevy podporují i někteří naši
politici.
Nevím, jestli je úbytek farářů nějakým dlouhodobým trendem,
nebo se jedná o krátkodobý výkyv způsobený například odlukou
církve od státu. Dlouhá léta jsme byli zvyklí na to, že když bude
nejhůř, tak se o nás postará stát. Nyní jsme na cestě
k samofinancování, což může vyvolat pocit nejistoty. Často slyšíme,
že řada sborů nebude schopna farářské místo ufinancovat a nejistota
se prohloubila ještě zkrácením doby povolání na pět let. V současné
době by možná pomohlo, kdybychom faráře spíše ujistili v tom, že
jejich práce je pro nás důležitá a že jsme schopni ji zajistit. Jednak
tím, že vybereme dostatek peněz na personální fond - což přímo
souvisí s počty sborů, respektive aktivních členů, a zároveň jim
dokážeme nabídnout povolání ke službě na dobu delší než pět let. To
celé bude zřejmě znamenat i jistou restrukturalizaci sborů i
například slučování apod.
Zamýšlím se také nad tím, jak mají sbory zasahovat do
spolkového života ve svých domovských obcích, zda mají být aktivní
v různých sociálních projektech a jak mají zasahovat do veřejného
dění. Zjednodušeně, jak pracovat na svém „PR“, tedy, že věříme
v Boha a následujeme příkladu Ježíše Krista, což má také své
důsledky, například v sociální oblasti a jak toto celé naše působení
ve společnosti rezonuje.
V této souvislosti bychom se měli zamyslet nad tím, zda
sáhneme po nějaké strategii, která přitáhne k naší církvi více nových
lidí, nebo zda dokážeme zaktivovat své stávající (spící) členy.
Myslím, že v každém sboru to bude trošku jiné. Důležité ale bude
udržet i nadále vysokou kvalitu vzdělání pro naše kazatele. V tom je
základ. I za cenu toho, že bude méně kazatelů, a třeba nějaký čas
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budou sbory neobsazeny. Stejně tak záleží i na osobnosti člověka,
který se pro dané povolání rozhodně. Farář toho musí zvládat hodně
a výčet jeho osobních dovedností a předpokladů musí být dlouhý. A
právě proto by faráři ve své práci neměli zůstat sami. Myslím tím, že
jde také o to, aby měli dostatečnou podporu ve svých sborech i
církvi.
To, že se nemáme čeho obávat, můžeme vidět na příkladu
různých neziskovek, které máme každý kolem nás a vidíme, že
fungují. (P. Hladík)
Jaké sborové prostředí nebo jaké rysy sborového prostředí
jsou podle vás povzbuzením pro mladé, aby šli studovat ETF se
záměrem stát se faráři? (Do úvahy můžete zahrnout myšlenku
na konkrétní studenty a faráře, které z vašeho sboru vyšli.)
-

 Je to sbor „živý“, kde farář cítí podporu a zájem od
všech/většiny členů/, zapojovat se do sborového života, kde se dá
navázat na tradici, ale také umět přijímat nové, oživující projevy
víry. Sbor, který dává možnost rozvinout schopnosti faráře. (L.
Navrátilová)
 Povzbuzením pro mladé by snad mohlo být sborové prostředí,
které je OTEVŘENÉ k jinakosti, které je PŘIJÍMAJÍCÍ ve smyslu
laskavosti bez předsudků, ve smyslu neodsuzujeme tě, nekádrujeme
tě, nediskriminujeme tě, které je POMÁHAJÍCÍ ve smyslu citlivosti a
obětavosti k různým formám lidské nouze, které je KŘESŤANSKÉ ve
smyslu odvahy ke srozumitelným postojům směrovaným "do světa",
které je POKORNÉ ve smyslu nezahleděnosti do sebe a do svých
kvalit, ve smyslu schopnosti sebereflexe, nepřezíravosti,
nevýlučnosti, které je KREATIVNÍ, které je HRDÉ NA SVÉ
DUCHOVNÍ TRADICE, které je SPOLEČENSKY (ne politicky)
ANGAŽOVANÉ, které je SPIRITUÁLNÍ ve smyslu pravdivé,
neokázalé a velmi pokorné duchovnosti, které je HLEDAJÍCÍ ve
smyslu neuzavřené, živé víry. (V. Hrouda)
 Především asi musí vidět, že ve sborovém životě o něco jde, že
se v něm hledají odpovědi na otázky, které jsou i pro něho živé, a to
jak v prostředí rodiny, tak ve společenství sboru. Zároveň je důležitá
otevřenost sboru, která vytváří a dává prostor, aby se mladí mohli
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uplatnit a rozvíjet se svým hledáním. Podstatný je i vztah sboru a
rodiny (z které mladí pochází) k faráři či farářskému povolání –
dovede-li je ocenit, chápat a lidsky přijímat nebo jej má jen za
služebníka sboru, kterému za vše přičítá odpovědnost. Důležité je asi
i živé a zaujaté společenství mladých ve sboru. (Z. Šorm)
 To se těžko odhaduje. Někdy to může být aktivita sboru, jindy
naopak stav těsně před koncem. Obojí může někoho motivovat
k tomu, aby si mladý člověk zvolil právě toto povolání. (P. Hladík)
 Různorodost - práce s lidmi všech věkových, vzdělanostních,
společenských skupin, relativně přátelské prostředí, zároveň
pravidelná spolupráce s kolegy stejné profese. (H. Bučková)
 Myslím, že v tomto procesu hraje zásadní roli nedělní škola a
následně mládež. Viz.například Jirka Palán,který se i díky tomu, že
se s námi na gymnáziu začal přátelit a následně začal chodit do
mládeže , rozhodl pro studium ETF. Před návštěvami mládeže do
kostela nechodil.(P. Teplý)
 Člověk by se měl zkrátka ve svém sboru cítit dobře, stejně tak
když navštíví jiné sbory a setkává se stejně naladěnými lidmi, vidí, že
to dává smysl. (O. Rusňák)
 Po prvním přečtení této otázky mě napadá, že by se asi dalo
psát o tom, jak může pomoci, když sbor funguje jako otevřené
společenství lidí, kteří jsou spolu rádi, projevují o sebe zájem, sdílejí
duchovní věci, umějí si být navzájem oporou v těžkých chvílích… Jak
velký význam může v době dospívání a hledání sebe sama mít třeba
scházení „mládeže“ a těch, kdo je vedou…. Napsané na papíře mi to
ale najednou připadá nějak strohé a tak čtu tu otázku znova a cítím
ji teď víc jako „Co pro to můžu udělat já?“ A už vím. Můžu se za to
modlit. Protože touhu stát se farářem, kterou v sobě někdo pocítí,
vnímám jako Boží obdarování. A tuším, že když se budeme snažit jen
o své vůli být povzbuzujícími a podporujícími bližními, kteří chtějí
někoho motivovat k povolání faráře a nespolehneme se při tom
nejvíc na Boha, můžeme dopadnout jako v tom známém vtipu o tom,
jak Ho nejlépe pobavit.(M. Petrová)
 Myslím, že se vůbec nedá říci, že nějaké konkrétní sborové
prostředí je motivující a naopak demotivující. Pro někoho vstřícné a
bezproblémové prostředí může být motivující, ale i demotivující a to
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všechno může být naprosto opačně. Kolem každé situace se nabaluje
originální prostředí, které podle mě nelze zobecňovat. Nemyslím si,
že sehrávají roli platy, pokud se pohybují v rozumné výši vzhledem k
celospolečenskému oceňování. (I. Fiala)
 Aktivní schůzky mládeže, které mladého jedince motivují
k samostatnému a tvůrčímu myšlení, umožňují realizovat zájmy,
podporují kreativitu. Jde o věk mladých lidí, kdy rodiče již svým
dětem předali to nejdůležitější a mladí mají možnost přijímat nové
impulsy od nových autorit (farářů, členů sboru, vrstevníků a
pochopitelně okolního světa). Z naší vsetínské mládeže, kde jsem
vyrůstal, tehdy v 70. letech začali studovat bohosloví nejdřív Dan
Ženatý, posléze Irena Škeříková. Mládež tehdy žila svým
samostatným životem, pochopitelně ctila autoritu faráře a sboru. Syn
Ondřej se rozhodl pro studium teologie zcela samostatně, z velké
části asi pod vlivem tehdejšího ročního „spolubydlení“ s Filipem
Ženatým. Aktivní život ve sboru, již ne v mládeži, ale vedení
sborového zpěvu byl určitě také silným impulsem v jejich
rozhodování. (V. Zikmund)
SOUHRN: I když si uvědomujeme, že je otázka motivace
dvojznačná (pro někoho může být výzvou živý sbor, pro jiného
naopak skomírající), převažuje, že motivující je sborové
prostředí, které je aktivní a otevřené a poskytuje mladým prostor
pro jejich hledání a uplatnění. Důležitou roli přitom hraje jednak
rodinné prostředí, jednak nedělní škola a živé společenství
mládeže, které podporuje vztahy, kreativitu a hledání smyslu.
Toto prostředí můžeme spoluvytvářet a za rozhodnutí mladých se
modlit.
- Jaké projevy sborového života a komunikace jsou podle vás
pro faráře v jeho práci motivující a podpůrné, a jaké naopak
demotivující?
 Je to už částečně zahrnuto v odpovědi 1. Záleží na tom, o jaké
prostředí se jedná. Jiná situace je v městských sborech a jiná na
vesnicích. Jde o ochotu, vzájemnou vstřícnost, aktivitu staršovstva,
odezvy na sborové konání. Vytvořit pocit, že faráře chceme, stojíme
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o jeho službu. Když sborový život musí organizovat sám farář a
přijdou 2 nebo 3, tak je to demotivující. Také hodně záleží na
navázání kontaktu s okolím mimo sbor. Rovněž důležitá je podpora
rodiny a zvládnutí téměř nepřetržité pracovní doby. (L. Navrátilová)
 Podpůrné a motivující: otevřené jednání; demotivující:
pokoutní skupinkaření, nedostatek snahy domluvit se, případně
zpochybňování domluveného... (J. Strnad)
 Motivující pro mě (jako faráře) je ZÁJEM lidí (členů i nečlenů)
o to, co se ve sboru děje či co jako farář dělám, OCHOTA LIDÍ
PODÍLET SE na dění ve sboru, sám přispět, být platným, účastnit
se, ZPĚTNÁ VAZBA na mou práci (spíše pozitivní, ale i přátelsky
míněná negativní). Naopak demotivující jsou opaky uvedeného.
Demotivující je též (soustavná či programová) SKEPSE, také
FORMÁLNOST členů sboru v přístupu ke sboru a víře - ve smyslu
dělám, co jsem vždy dělal, co je zvykem, co se "má" dělat, ve smyslu
zůstanu schovaný za jakousi vnějšímu světu určenou "fazónou",
abych si nezadal, "POLITIKAŘENÍ" ve smyslu je třeba být zadobře s
"mocnými tohoto světa", ve smyslu přestaneme být solí země, když je
to nevýhodné (nedej bože, aby se nás místní radní rozhněvali a
nepřiklepli nám dotaci). (V. Hrouda)
 Motivující je bezesporu zájem členů o život sboru a chuť ke
spolupráci. Důležité jsou také osobní a otevřené vztahy a vzájemný
respekt. Soudnost členů sboru, co se týče rozsahu a náročnosti práce
faráře a jeho mezí. Zpětná vazba a vzájemná důvěra… Demotivující
je faktický nezájem, kdy sborové aktivity jsou u členů sboru až na
posledním místě, když zbude čas, a „obětavost“, která reálně
neodpovídá prostředkům, které běžně vynakládáme na to, oč máme
skutečný zájem. Pasivita. Lpění na zvyklostech, u kterého nejsou
rozhodující biblické nebo obsahové důvody. Odcizený pohled na
faráře, který ho bere jako intelektuála či naivního idealistu, který
žije s hlavou v oblacích a nezná reálný život, a proto ho nelze brát
vážně. Nesoudná náročivost, která přenáší odpovědnost za všechno
na faráře. (Z. Šorm)
 Řekl bych, že otevřený odpor k aktivitám faráře. K tomu není
potřeba „většina“ sboru, někdy stačí jeden člověk. Dále je to
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nejistota. Motivovat ho může naopak podpora od ostatních členů
sboru.(P. Hladík)
 Motivující - stejné jako u 1.; demotivující - 1) finance, 2) to, že
je v práci v podstatě pořád, 3) jako u každé práce s lidmi, není vidět
výsledek práce hned (H. Bučková)
 Demotivujících věcí vnímám hodně:úbytek členů sboru, ztráta
kontaktu se členy - dnes není na nic čas a jistě i neodpovídající
ohodnocení, které se ale táhne napříč celou společností. Takže toto
je třeba vidět reálně. (P. Teplý)
 Pár mých známých se stalo faráři, i když se neúčastnili všech
sborových akcí - zkratka chodili do kostela s někým, kdo věřil v
Boha a věřili také, poslouchali dobrá kázání, řešili věci víry i mimo
prostory kostela, bylo jim spolu dobře, tam někde byl asi počátek
toho, že začali myslet na práci faráře. (O. Rusňák)
 Tady se myslím práce faráře neliší od jiných profesí, ve kterých
dochází ke kontaktu s lidmi. I farář potřebuje cítit, že jeho práce má
smysl. Do sborových shromáždění si přicházíme pro povzbuzení,
inspiraci, usměrnění, uklidnění, načerpání síly nebo odpovědi na
naše otázky. Často zapomínáme svému faráři alespoň poděkovat, že
se nám toho jeho prostřednictvím dostalo.(M. Petrová)
 Opět si myslím, že zdánlivě demotivující projevy mohou vyvolat
motivující reakci a to zase všechno naopak.(I. Fiala)
 Motivující a podpůrný je pro faráře pohled na sbor, kdy vidí, že
sbor žije. Že členové sboru jsou aktivní, dovedou mezi sebou
komunikovat a faráře přijali do svého středu jako jednoho z nich.
Demotivující je takový ten všeobecný pocit „...mělo by se to
udělat…“ a očekávání členů sboru, že to farář udělá. (V. Zikmund)
SOUHRN: Motivující: ochota, vstřícnost, aktivita
staršovstva, odezvy na sborové konání, zájem lidí ve sboru a
ochota spolupracovat, otevřené jednání, zpětná vazba, vzájemná
důvěra, soudnost co se rozsahu farářské práce týče, ocenění
farářovy práce;
Demotivující: když musí farář sborový život organizovat
sám; malá odezva; nepřetržitá pracovní doba; skepse a formální
členství; politikaření – ve smyslu nerozházet si to s vlivnými
lidmi; pasivita; lpění na zvycích, o kterých nelze věcně mluvit;
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pohled na faráře jako na naivního idealistu; nesoudná
náročivost vůči faráři; zapomínáme děkovat za službu;
všeobecný pocit „mělo by se to udělat“ s očekáváním, že to farář
udělá; úbytek členů;
3. Proč by se měl stát farářem váš potomek - syn, dcera, vnuk,
vnučka?
 Jednoduchá odpověď by byla, protože farářů je nedostatek, ale
po pročítání článků v zářijovém ČB o farářském povolání a v příloze
k těmto otázkám, by musel mít opravdu pevnou víru, silnou motivaci
a odvahu k tak krásnému, ale v dnešní době hodně těžkému povolání
spíše poslání.(L. Navrátilová)
 V naší rodině dost nepravděpodobné. (J.Strnad)
 Moje dítě by se pro tuto dráhu mohlo nadchnout, protože
farářské "činění" DÁVÁ DOBRÝ SMYSL (je smysluplné, zpravidla
užitečné, zpravidla pomáhající), protože JE PĚKNÉ A RADOSTNÉ
(bez komentáře), protože JE NÁROČNÉ A DÁ ZABRAT (bez
komentáře), UMOŽŇUJE SETKÁVAT SE S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI
POLOHAMI ŽIVOTA (hrana života a smrti, utrpení, narození,
oddání etc.), POKOUŠÍ SE O "POKORU V DUCHU" (vnímat
ducha, poslouchat ho, nechat se jím vést - a to jakýmsi farářsky
obeznámenm, teologicky korigovaným způsobem), UMOŽŇUJE
PRŮBĚŽNĚ FORMULOVAT VÍRU (pro druhém i pro sebe), JE
PRACÍ A SLUŽBOU V INSPIRATIVNÍM PROSTŘEDÍ (ve sboru, v
církvi, s kolegy). (V. Hrouda)
 Protože je to povolání, které je soustředěné na ty
nejpodstatnější věci života. Protože se může spolupodílet na utváření
společenství a vztahů, které mají smysl a v určitých momentech to
zahlédnout. Protože se v něm člověk setkává s životem v celé jeho
šíři (od narození po smrt). Protože je to povolání tvořivé, které dává
možnost uplatnění různých obdarování (slovo, hudba, organizační
schopnosti, vztahy, vyučování…). To všechno je také samozřejmě
nesmírně náročné a je třeba být připraven na to, že to není příliš
oceňované. I tak ale věřím, že to má smysl. (Z. Šorm)

12

 Protože se pro tuto službu rozhodne na základě pozitivní
motivace v rodině, ale především díky své intuici a svému nadání.
(P. Hladík)
 Lze toto povolání vykonávat bez vnitřního ubezpečení, že mě
Pán do služby povolává? Nebo je možné rozhodnout se pro toto
povolání z čistě pragmatických úvah? Myslím, že ne, ale nikdy jsem
před tímto rozhodováním nestál. Kdyby se mě některé z našich dětí
zeptalo, zda studovat ETF a jaký z toho bude mít prospěch (myšleno
materialisticky), asi bych si myslel, že jsem ve výchově a
vysvětlování udělal někde chybu. I tak bych mu odpověděl, že bude
moci s pomocí Boží rozvíjet Boží dílo a dělat svět lepším. (P. Teplý)
 Myslím, že mít dispozice pro práci faráře je dar. Člověk, který
se stane farářem, musí být osloven Bohem natolik, aby se pro toto
povolání nadchnul a držel se teto víry po celý život. Posilován svým
okolím a hlavně zpětným pohledem na dobře vykonanou práci spokojeným sborem. Čistě osobně, proč by mohl byt farářem můj syn
- z těch světských věcí: bylo by fajn, že by měl kde se svoji rodinou
bydlet, peníze - výše platu by měla odpovídat jeho postavení. Ostatní
a důležitější: viděl by, že díky jeho působení dává lidem život s
bohem smysl, pomáhal by ostatním v těžkých životních situacích. Tak
uvidíme - třeba bude mít dostatek intelektu, empatie a síly dát se
touto cestou (měl by se narodit na konci ledna). (O. Rusňák)
 Pokud by moje dítě pocítilo tuto touhu, tak proč ne? (M.
Petrová)
 Protože by chtěl, byl různě motivován k doprovázení lidí při
víře. Tato motivace zřejmě nejčastěji vzniká z kladných vzorů kolem
sebe a tady myslím leží velký díl odpovědnosti farářů naší i ostatních
církví. Cesty Boží jsou však natolik mnohdy překvapující, že i zde
může jít o naprosto protichůdné reakce. (I. Fiala)
 To, že můj syn Ondřej vystudoval bohosloví a je nyní farářem,
je pro mě ctí a jsem pyšný na to, že můj potomek takto aktivně
přispěl k fungování církve. Jinak jeho povolání vnímám stejně
důležitě, jako povolání dvou ostatních synů. Respektuji všechny tři
stejně a mám radost z toho, že všichni dělají to své. (V. Zikmund)
SOUHRN: Uvědomujeme si, že je to především věc
osobního rozhodnutí (které nelze za nikoho udělat) a je také
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závislé na osobním obdarování. Pozitivní důvody pro toto
rozhodnutí vidíme následující: Protože je to povolání smysluplné,
pěkné a radostné, náročné a dá zabrat, umožňuje setkávat se
s nejhlubšími polohami života, umožňuje formulovat víru pro
sebe i pro druhé, je tvořivé a mohou se při něm uplatnit různá
obdarování, je prací v inspirujícím prostředí a pomáhá vytvářet
společenství. Z praktických věcí – poskytuje dobré bydlení i pro
rodinu. Je to ovšem povolání velmi náročné, vyžaduje silnou víru
a není příliš oceňované.

Zprávy ze seniorátu
sobota a neděle 4. a 5. listopadu
• Velké Meziříčí - 9.30 svátkování na faře ke Dni reformace
neděle 5. listopadu
• Horní Krupá - sborový den 10.00 bohoslužby, společný oběd
14.00 Václav Vokolek: Být pevný ve víře
15.30 Jak se z kluka stane farář
• Jihlava - 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši „Jak mám
věřit něčemu, co nevidím?“ (Jan Keřkovský), hrát bude Létající
rabín
úterý 14. listopadu
• Jihlava (kostel Povýšení sv. kříže) 19.00 Modlitba Taizé
neděle 19. listopadu
• Velké Meziříčí - 16.00 koncert Missa sanctae Caeciliae
/anonym,1.polovina 18. stol/ komorní sbor Alter ego a hosté
(Bystřice nad Pernštejnem)
úterý 21. listopadu
sobota 25. listopadu
• Daňkovice 16.00 Beseda o Kanadě a Yuconu
• Velké Meziříčí 10.15 Peru očima Terezy a Jirky Ficových
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ADVENTNÍ DOBROČINNÝ JARMARK
První neděli adventní, která připadá letos na 3. prosinec,
chceme opět uspořádat dobročinný jarmark. Rádi bychom začali
s přípravami včas, proto už teď chci požádat o vaši spolupráci a
podporu.
Také letos chceme prodávat rukodělné výrobky (vytvořené při
setkáních Kruhu nebo individuálně doma), rádi bychom nabídli více
dobrot a pochutin a také opět zveme děti, aby si připravily vlastní
prodejní stánky!
Co je možné chystat už teď:
- připravovat doma rukodělné výrobky k prodeji (děti i dospělí)
- věnovat do prodeje pochutiny (perníčky, domácí nudle, sušené
bylinky a koření, med, domácí marmelády a sirupy, sušené
houby, ovocné křížaly, domácí těstoviny, pečený čaj, tácky
s cukrovím…)
- nabídnout občerstvení ke konzumaci přímo na jarmarku
(sladkosti, slané placky, pečené kaštany, hrnec polévky, cokoli
dalšího…)
Ve věži je připravený arch, kam je možné do 27. listopadu
napsat vše, co s pomocí při jarmarku souvisí (přihlásit sebe i děti
k prodeji, nabídnout konkrétní výrobky nebo dobroty, pomoc
při přípravách v sobotu 2. prosince listopadu v 18:30 hodin nebo
přímo při jarmarku atd.). Domluvit se můžeme samozřejmě také
osobně.
Ruth Šormová

DĚTSKÁ ADVENTNÍ TRŽNICE
 Zveme děti všeho věku jako prodejce!
 Každý, kdo se včas přihlásí, může mít k dispozici svůj
jarmareční stánek a u něj nabízet své výtvory.
 Polovina výdělku zůstane dětem - prodejcům, polovina je určena
k podpoře projektu Adopce na dálku.
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►► KDY: v neděli 3. prosince od 14 do 17 hodin
►► KDE: u presbyterny novoměstského evangelického kostela
►► CO: můžete prodávat své rukodělné výrobky, ozdoby, slané i
sladké pochoutky (studené i teplé)
JAK TO ZAŘÍDIT:
 přihlásit se do 27.listopadu Ruth Šormové (osobně, písemně na
archu ve věži, lístkem do poštovní schránky na faře, mailem na
ruth.sorm@post.cz nebo SMS zprávou na 777 699 915) –
přihlášení je NUTNÉ, abychom pro vás mohli nachystat dostatek
prodejních stánků či stolků
 všechno si předem promyslet a připravit
 teple se obléct a přijít v neděli 3. prosince nejpozději ve 13:40

ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
V neděli 19. listopadu se v 15 hodin sejdeme v presbyterně ke
společnému tvoření. Zváni jsou všichni, děti i dospělí. Z papíru
budeme technikou quillingu tvořit dekorace k adventní výzdobě
oken presbyterny.
Ema Oravcová

Samomluva po cestě
V neděli 29. října bylo opravdu hnusné počasí. Od rána fučel
silný vítr, lilo jako z konve a v rádiu opakovali varovné zprávy o
hrůzách, které už počasí způsobilo a ještě během dne způsobí. Vydat
se na bohoslužby? S deštníkem to nejde, ten obrátí okamžitě vítr.
Utíkat už nemůžeme a než se došouráme z parkoviště do kostela,
budeme mokří na kost. A navíc v rozhlase je přenos evangelických
bohoslužeb, takže o nic nejde. Koukáme z okna na ten nečas a
najednou kolem vrat prochází dvě paní v šátkách – jako každou
neděli jdou do „katolického“, počasí je asi nezajímá. No tak teda
půjdem, vlastně pojedeme. A déšť přestává, do kostela dojdeme suší.
Tam už sedí Rokytňáci, těm vítr nevadí, na Rokytně stejně fučí
pořád. I z Holubky přišli, od Horního Dvora a další. Nakonec se nás
sešlo přes 40. Vykouklo dokonce sluníčko a svítilo okny do kostela.
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Proud nevypadl, i když světla a varhany několikrát vynechaly.
Kázání bylo důležité. A já si vzpomněla na jednu báseň mého otce,
který měl ve zvyku své zážitky a pocity ukládat do veršů. Psal jí
v úplně jiné době, kdy nebyla auta a kazatelské stanice faráři
navštěvovali pěšky. A tak ji sem dávám pro vzpomínku a na
zamyšlení.
Už jenom kousek, - půl jen
kilometru.
Těch deset máme za sebou. –
Byla to cesta! – Pořád proti větru.
No, ale nohy nezebou.

Jdu trochu pozdě, vím.
Však to už nějak omluvím!
Dnes jistě bratři chybu mou
mi ochotněji prominou.

Nemělas pravdu, paní moje,
když jsi se ráno vsázela,
že nedojdu, že vzdám se boje.

Byla tam zima – strašná zima.
Omluvit jsem se nemusel.
Kostelník v kožichu za kamny
dřímá.
A bratři? – Nikdo nepřišel.

Vidíš? – Teď střecha kostela
už mihla se mi v metelici.
Jen ještě kousek po silnici
a budu v cíli docela.

Teď tedy zpět. Tam domů zas. –
Zmizela stopa. Oči pálí. –
Nejsou to slzy, to jen mráz! –
Proč jenom všichni vynechali?

Až po pás jsem šel závějemi.
Však o tom doma ani muk!
Řekla bys: vše že jedno je mi,
že jsem jak nerozumný kluk.

Teď prosím, Pane,
třikrát více sil!
Abych i nad tím –
zvítězil.

Za chvíli však již pravé
důstojnosti
nenajdeš nikde více.
Skryje-li ovšem talár dosti
mé rozmočené nohavice.

Samomluva po cestě
Josef Batelka, 1957

Jana Rusňáková
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Zpěvem proti demenci
„Myslím si, že k prodloužení boje s panem Alzheimerem je důležité
být aktivní. Trénovat neustále mozek - sudoku, křížovky,
společenské hry (pexeso, dáma), puzzles, slovní kopaná, čtení
nahlas, vzpomínání, cizí jazyky, hudba a zpěv,“ popsala své pocity
paní Nina Baláčková, která onemocněla Alzheimerem ve svých
devětačtyřiceti letech. Prevenci boje s touto nevyléčitelnou nemocí
se rozhodly podpořit také pěvecké souboru Novocantus a Naenia
z Nového Města na Moravě, posílené o smíšený pěvecký soubor
Lumír z Brna. Tyto tři soubory vystoupí na společném
benefičním koncertu v sobotu 25. listopadu 2017 od 17:00 hodin
v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě. Výtěžek
koncertu bude věnován Středisku Diakonie v Myslibořících, které
provozuje takzvaný domov se zvláštním režimem určený právě pro
nemocné s Alzheimerovou chorobou. Součástí benefice bude také
krátké představení domova a práce s nemocnými, ale také pomoci
rodinám, protože toto onemocnění bývá označováno jako nemoc
celé rodiny. Proč, to vysvětluje Pavla Hýblová, lektorka České
alzheimerovské společnosti: „Nemocní s demencí často reagují
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nečekaně a neadekvátně na danou situaci, potřebují nepřetržitou
podporu již v druhém stadiu demence bez ohledu na to, zda rodina
chodí do práce či je jich tolik, aby se mohli střídat. Péče je fyzicky, a
hlavně psychicky náročná a je důležité předcházet konfliktům, které
mohou nastat. Rodina se dostává do sociální izolace, když nemá
možnost nebo nechce pomoc s péčí o blízkého člověka. Také je
náročné zjištění pro potomky, že existuje možnost zdědit tuto
nemoc.“

Popiska k foto:
Pěvecký soubor Lumír v Novém Městě zazpívá například skladby ze
sbírky Úpravy národních písní od Petra Ebena, nebo Bohemian
Rhapsody od Fredieho Mercuryho a také mši Missa secundi toni od
Františka Ignáce Tůmy.
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Oznámení čtenářům:
Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 10. prosince 2017.
Uzávěrka je 30. listopadu 2017.
©Zprávy a ohlasy
Měsíčník novoměstského sboru ČCE
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