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Učitelé nedělní školy 

 

V novém školním roce na sebe vzali službu učitelů nedělní školy 

Kateřina Marečková, Markéta Nečasová - Popelová, Dita Novotná, Eva 

Novotná, Daniela Šimková (věnují se menším dětem) a Jan Oravec, 

Zdeněk Slonek, Daniel Šimek, Markéta Šimková ml., Ruth Šormová 

(připravují nedělní školu pro děti starší). 

Jak se píše v katechetické příručce na pro tento školní rok, učitel 

nedělní 

školy je 

jedním ze 

svědků víry, 

se kterým se 

děti 

setkávají. 

Nabízí 

dětem svůj 

úhel 

pohledu, ale 

jeho 

svědectví 

musí zapadat do „společné stavby“. Učitel by měl mít respekt před 

Bohem, kterého dosvědčuje, a měl by mít rád „své“ děti. Zve děti do 

společenství církve. Důležité je, aby měl chuť být neustále na cestě za 

učením se.  

V nedělní škole dětem vyprávíme příběhy Božího lidu, Ježíše, 

chceme dětem ukazovat, že jsou součástí Božího stvoření. Příběhy se 

vždy prolínají celoročním tématem. Letos je téma „Církevní rok“. 

Společně projdeme svátky velké a známé (Velikonoce, Vánoce, 

Díkůvzdání), ale i věci dotýkající se každodenního života (učení se 

životu, smrt, pohřeb).  

Být učitelem nedělní školy je určitě výzva. Zároveň Vás čas prožitý 

s dětmi, i v příjemném společenství ostatních učitelů hodně obohacuje. 
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Scházíme se vždy jednou za měsíc, chystáme akce pro děti a společně se 

věnujeme tématům nedělní školy, která nás čekají. Bratr farář připravuje 

i výklady a postřehy k jednotlivým úlohám. Velkou výhodou pro nás 

jsou i metodické příručky (kterou má každý učitel k dispozici), kde jsou 

velmi podrobně jednotlivá témata inspirativně zpracovaná.  

Takže pokud byste měli chuť zjistit, jaké je být učitelem nedělní 

školy, rozhodně Vás srdečně zveme, abyste se k nám také přidali.  
 

Daniela Šimková 
 
 

 600. výročí obnovení 

vysluhování pod obojí 

 

Letos na podzim uplyne 600 let od 

obnovení přijímání večeře Páně pod obojí 

způsobou, které při bohoslužbách v pražských 

kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými 

spolupracovníky. Zjistil, že vysluhování Večeře 

Páně laikům pouze chlebem (podjednou) církev zavedla teprve v 

posledních dvou stoletích. Jan Hus byl v roce 1414 už v Kostnici, ale s 

Jakoubkovým rozhodnutím vysluhovat podobojí (sub utraque speciae) 

souhlasil. Jakoubek podnítil podávání chleba i kalicha v pražském 

kostele u Martina ve Zdi, kde to učinil místní farář Jan z Hradce na konci 

října roku 1414 a dělo se to také v jiných kostelích v Praze. 

 Požadavek vysluhování pod obojí byl potom roku 1420 

zařazen hned za svobodné kázání Božího slova do „Čtyř pražských 

artikulů“, základního programu husitství: „Druhé, aby svátost těla a krve 

Boží byla svobodně dávána podle ustanovení a přikázání Spasitele pod 

oběma způsobami chleba a vína všem věrným křesťanům, jimž hřích 

smrtelný nepřekáží.“ Kalich se tak stal symbolem, znakem husitského 

hnutí. Ti, kdo se za vysluhování postavili, přijali pojmenování podobojí 

neboli utrakvisté a vytvořili církev utrakvistickou, jejímž arcibiskupem 

se stal pražský kazatel Jan Rokycana. 

 Smyslem tohoto rozhodnutí pro kalich byla především 

prvořadost autority Písma, která má přednost před zvyky či ustanoveními 

církve, a stejně tak i důraz na rovnost lidí před Bohem a tedy touha, aby 

se na plnosti Večeře Páně podíleli nejen kněží, ale i laici. 

 Spolu se všemi církvemi, které navazují na českou 

reformaci, si chceme toto významné výročí a především jeho smysl 
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připomenout. Proto se staršovstvo rozhodlo uspořádat v neděli 

2.listopadu sborový den s rozhovorem o Večeři Páně a s přednáškou 

„Ohlasy kalicha“ a každou neděli v listopadu jednak zařadit do 

bohoslužeb vysluhování Večeře Páně, jednak zaměřit kázání na její 

význam. Rádi bychom tak přispěli k tomu, aby oslavy výročí nebyly 

jenom jednorázovou záležitostí, ale abychom si při nich mohli plně 

uvědomit a oživit význam toho, co tvoří základy naší tradice. 

 

Zveme vás na  

Sborový den 

K 600. výročí  

obnovení vysluhování pod obojí 

v neděli 2.11.2014 

 

Program: 

7.50 – Bystřice: bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

(Jakub Keller) 

9.00 – Nové Město: bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 

(Jakub Keller) 

10.30 – Nové Město: „O večeři Páně“ – uvedení do rozhovoru 

(Jakub Keller) 

16.00 – Nové Město: „Ohlasy kalicha“ – přednáška 

(Petr Moree) 

/ Jakub Keller je farář z Horní Čermné; Dr.Petr Moree je odborný 

asistent na katedře církevních dějin evangelické teologické fakulty UK/ 
 

 

PRAVIDELNÁ  SBOROVÁ  SHROMÁŽDĚNÍ 2014/15 

 

NEDĚLE Bohoslužby 7.50 

10.30 

Bystřice 

(3.neděli RB) každou neděli 

 Bohoslužby 9.00 Nové Město  každou neděli 

 Bohoslužby 10.30 DPS, Žďár.ul. každou neděli 

 Bohoslužby 10.45 Blažkov 4. neděle v měsíci 

 Nedělní škola 9.00 Nové Město Kromě 3.neděle 

 Nedělní škola 7.50 Bystřice Kromě 3.neděle 
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ÚTERÝ Kruh  19.30 Nové Město 2. úterý v měsíci 

 Střední 

generace 
19.30 Nové Město 3. úterý v měsíci 

STŘEDA Náboženství – 

mladší 
14.00 Bystřice týdně 

 Klub 

maminek 
15.15 Bystřice čtrnáctidenně 

 Schůze 

staršovstva 
18.00 Nové Město 1. středu v měsíci 

 Výbor kaz. 

Stanice 
17.30 Bystřice 

jednou za dva 

měsíce 

 Biblická 

hodina  
18.00 Divišov  čtrnáctidenně 

ČTVRTEK Katecheze 

dospělých 
11.00 Bystřice čtrnáctidenně 

 Konfirmační 

cvičení 
15.15 Nové Město Týdně 

 Biblická 

hodina 
17.00 Bystřice týdně   

 Biblická 

hodina  
18.30 Nové Město týdně  

PÁTEK Náboženství 12.45 Křídla Týdně 

 Náboženství – 

mladší 
14.00 Nové Město Týdně 

 Náboženství – 15.00 Nové Město Týdně 
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starší 

 Sdružení 

mládeže 
19.00 Nové Město Dle domluvy 

 Učitelé 

nedělní školy 
19.30 Nové Město 1.pátek v měsíci 

Střední generace - začíná 21.10. 

Biblické hodiny – začínají v NM a BY 23.10. a v Divišově 13.11. 
 

 

 

Vymalování modlitebny v Bystřici 

 

Během léta získala čelní stěna v modlitebně v Bystřici novou 

podobu. Jako téma si bystřičtí vybrali 5.verš z 15.kapitoly Janova 

evangelia: „Já jsem ten vinný kmen, vy jste moje ratolesti.“ Protože se 

do Bystřice asi všichni nepodíváte, přinášíme vám alespoň tuto 

fotografii. 
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Střední generace 

  

Od úterý 21.října v 19.30 začíná opět setkávání střední generace. 

V říjnovém termínu proběhne delší dobu plánovaný rozhovor se zástupci 

hnutí Logos, které sdružuje homosexuálně orientované křesťany. 

Ekumenické společenství Logos má v současnosti centra v Praze, Brně a 

Ostravě, kde také udržuje kontakty s evangelickými sbory.   

Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem se o této problematice 

něco dozvědět. 
 

 

 

10. Adventní jarmark s dětskou tržnicí  

 

První neděli adventní, která připadá letos na 30.listopad, chceme 

opět uspořádat dobročinný jarmark. Bude to už 10.roční a tak chystáme i 

nějaká překvapení. Říjen a listopad jsou sice ještě před námi, ale 

s přípravami je  třeba začít v předstihu, 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 (sušené bylinky a koření, med, 

domácí marmelády a šťávy, sušené houby, ovocné křížaly, domácí 

těstoviny, perníčky, tácky s cukrovím…) 

- nabídnout občerstvení ke konzumaci přímo na jarmarku (sladkosti, 

slané placky, pečené kaštany, hrnec polévky, cokoli dalšího…) 

Ve věži bude připravený arch, kam je možné do 20. listopadu 

napsat vše, co s pomocí při jarmarku souvisí (přihlásit sebe i děti 

k prodeji, nabídnout konkrétní výrobky nebo dobroty, pomoc při 

přípravách nebo přímo při jarmarku atd.). Domluvit se můžeme 

samozřejmě také osobně. 
 

Ruth Šormová 
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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. 

►► KDY: v neděli 30.listopadu 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 20.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 

30.listopadu nejpozději ve 13:45 
 

                      
 

 

Ze sboru  

 

 Se začátkem nového školního roku rezignovala ze staršovstva sestra 

Jana Černá. Farář Zdeněk Šorm jí za její práci ve staršovstvu 

poděkoval. Do staršovstva byl povolán první náhradník bratr Daniel 

Šimek z Křídel. 

 Sbírka pro školy evangelické akademie vynesla v našem sboru částku 

4.587,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme 

 Na neděli Díkčinění 26.10.  vykonáme sbírku na sociální a charitativní 

činnost. Pamatujte prosím na ni.  

 Seminář pro učitele NŠ se koná v Brně 1.11. 2014. 

mailto:ruth.sorm@post.cz
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Kalendárium 

1.10. By – 15.15 hodin - Klub maminek  

4.10. Sborový výlet do Osvětimi  - odjezd 1.30 od KD v Novém 

Městě 

9.10. By – 11.00 hod.  – Katecheze dospělých  

10. -

12.10. 

Rodinný víkend – Chotěboř  

14.10. Kruh 

15.10. By – 15.15 hodin - Klub maminek 

17. -

19.10. 

Konfirmační víkend - Sněžné 

19.10. NM 9.00, BY 10.30 – rodinné bohoslužby 

19.10. Drakiáda na Rokytně 

21.10. NM - 19.30 střední generace – hosté ze sdružení „Logos“  

23.10. By – 11.00 hod.  – Katecheze dospělých 

23.10. NM 18.30 – začínají biblické hodiny 

26.10. Svátek Díkčinění – sbírka na sociální a charitativní pomoc 

29.10. By – 15.15 hodin - Klub maminek 

2.11. Sborový den k výročí obnovení vysluhování pod obojí 

Hosté: Jakub Keller, Petr Moree 

5.11. Staršovstvo 18.00  

6.11. By – 11.00 hod.  – Katecheze dospělých 

8.11. Zasedání konventu Horáckého seniorátu - Myslibořice 

  

Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9. listopadu 2014. Uzávěrka je 

 31. října 2014.  

 

©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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