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Zprávy ze staršovstva 6.9.2017 
 

 Staršovstvo řešilo platby nájemného ve sborovém domě 

v Novém Městě. Jedni nájemníci dlužné částky uhradili, druzí je 

přislíbili uhradit v příštím týdnu. 

 V.Hrouda s V.Peňázem zorganizovali s mládeží opravu a 

natření všech laviček v parku u kostela. 

 Staršovstvo jednalo o hledání farářů pro náš sbor. O. 

Ruml z Rovečného přislíbil, že nastoupí od léta 2019. Staršovstvo 

připravuje volbu na řádné sborové shromáždění (březen 2018). 

Pokračuje hledání 2. faráře. Pro doposud oslovené faráře nebyla 

nabídka atraktivní. Staršovstvo osloví stávající vikáře. Jedná i se 

sestrou Deborou Rumlovou, která by ovšem mohla nastoupit až za 

tři roky. Staršovstvo bude i nadále intenzivně hledat 2. faráře. 

Pokud se to nepodaří, byl by sbor v roce 2018/2019 

administrován. S přípravou administrace (dojednáváním kazatelů 

na jednotlivé neděle) je v tom případě třeba začít již na jaře 2018. 

 Staršovstvo řešilo zajištění chodu sboru s jedním farářem 

v tomto roce. Občasnou výpomoc přislíbili V.Hrouda a J.Keller. 

Organizaci biblických hodin v Divišově si vzal na starost 

V.Zikmund, vedení mládeže V.Peňáz, vedení střední generace 

I.Fiala, vyučování náboženství v Bystřici H.Bučková a zajištění 

zahraničních kontaktů L.Lišková s J.Jirků. 

 Staršovstvo rozhodlo, že rozdíl 4.453 Kč při pořízení 

výstavních lišt a klaprámů do kostela (náklady 28.664 Kč; 

vybráno 24.211 Kč) bude uhrazen z darů z Betzingen. 

 Staršovstvo souhlasilo s úpravou dohody o provozování 

veřejného pohřebiště (hřbitova), kterou navrhla obec Dlouhé. 

 P.Hladík informoval staršovstvo o seniorátním setkání 

Jeronýmovy Jednoty. Celkem bylo v seniorátě vybráno 355.360 

Kč a rozdělena byla poměrná část 118.500 Kč. Do ústředí byla 

doporučena žádost Horních Vilémovic. V seniorátě byly 

uspokojeny žádosti Daňkovic, Sněžného a Humpolce. 

 Z.Šorm informoval o jednání s řetězcem Penny o opravě 

plotu u volejbalového hřiště. Plot byl na konci léta opraven. 
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 P.Teplý podal zprávu o prořezávce stromů okolo kostela 

v Blažkově, kterou sponzorsky zajistila obec Blažkov. Na podzim 

bude třeba ještě podat žádost o pokácení dvou napadených 

stromů, jejich pokácení přislíbil provést  P.Teplý. 

 Byl zakoupen a instalován nový odpadkový koš před 

kostel v Novém Městě. 

 Byt ve sborovém domě v Bystřici byl na dobu, než přijde 

nový farář, pronajat panu Vitaliji Kutnikovi s ženou a synem. 

Řádnou nájemní smlouvu od 1.9. uzavřeli za sbor Z.Šorm a 

P.Hladík a za kazatelskou stanici L.Navrátilová a J.Kintr. 

 Díky neutuchající aktivitě V.Peňáze a pomoci brigádníků 

byly opraveny asfaltové chodníky okolo kostela v Novém Městě. 

Náklady činily 19.412 Kč. 

 Staršovstvo jednalo o přípravě sborového shromáždění 

10.9. Připravilo návrhy jeho činovníků a materiálů. K návrhu 

rekonstrukce sborového domu v Novém Městě na sociální bydlení 

a žádosti o dotaci z programu IROP seznámil Z.Šorm staršovstvo 

s průběhem jednání zástupců sboru se sousedy i s některými členy 

sboru. Sousedé těsně před staršovstvem předali zásadně 

nesouhlasné stanovisko. Staršovstvo rozhodlo, že návrh předloží 

sborovému shromáždění s uvedením všech informací včetně 

tohoto stanoviska. 

 Z podnětu členů sboru staršovstvo rozhodlo, že budou 

zprávy ze staršovstva zveřejňovány na sborových webových 

stránkách do týdne od konání pravidelné schůze. 

 Staršovstvo jednalo o grantových možnostech. Z.Šorm a 

M.Dvořáková zpracovali žádost na Město o podporu neziskových 

organizací. P.Hladík a T.Blažek připravují žádost na Město 

v titulu „Novoměstská kultura“. Z.Šorm informoval o možnosti 

seniorátních grantů. 

 Z.Šorm podal staršovstvu zprávu o opravě zvonů firmou 

Rokoko (výměna čidla, nahození a zkrácení řetězů, oprava 

zavěšení jednoho zvonu a běžná údržba). 

 O.Bukáček předal péči o věžní hodiny, zvony a topení 

v kostele. Z.Šorm požádal o její zajištění D.Šimka a J.Oravce. 
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 Staršovstvo rozhodlo o koupi nového dataprojektoru,  

protože oprava stávajícího by podle firmy stála téměř tolik co 

koupě nového. 

 Církev připravuje k jubilejnímu roku 2018 vydání 

publikace „Církev v proměnách času III.“ Žádá proto sbory o 

příspěvky o vývoji sboru v letech 2000-2017. Článek za náš sbor 

přislíbili zformulovat Z.Šorm a  J.Rusňáková. 

 Synod uložil staršovstvům a konventům vést rozhovor o 

postavení farářů, o možném novém názvu církve, o změnách 

církevního zřízení a úpravě základních liturgických textů. 

Materiály k tomu budou presbyterům rozeslány a staršovstvo o 

nich bude jednat na příští schůzi. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o žádostech o křest. 

 Staršovstvo jednalo o organizaci náboženství a 

konfirmačního cvičení. 

 P.Hladík seznámil staršovstvo s přípravami dne Diakonie 

v Novém Městě na Moravě 24.9. s názvem „Vezmi vnouče 

s sebou“ a s plánovanými kulturními akcemi v příštím roce, kdy 

budeme slavit 120.výročí postavení kostela a 100.výročí 

Českobratrské církve evangelické. 

 P.Hladík tlumočil prosbu R.Šormové ohledně příprav 

adventního dobročinného jarmarku – byla by ráda, kdyby se jí 

přihlásil někdo, komu by mohla organizaci předat a již v tomto 

roce ho s ní seznámit. 

 

 

Krátké zprávy 
 

Sbírka na Křesťanskou službu vynesla v našem sboru částku 4.703 

Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

 

Zprávy ze seniorátu 
 

neděle 1. října 

• Jihlava - 17.30  Něco pro uši, pro oči i pro duši 
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„O co jde v kostele?“ (Jan Keřkovský), hrát bude Moravské jazzové 

duo Petr Kořínek a Milan Kašuba 
 

pondělí 2. října 

• Velké Meziříčí -17.30 Zdeněk Susa: Tělo a duše ve zdraví a 

nemoci 
 

neděle 8. října 

• Žďár nad Sázavou - 18.00 Bohoslužba v Batyskafu káže Alžběta 

Hatajová a hraje Tingltangl (písně Suchého a Šlitra)  
 

úterý 10. října 

• Jihlava (kostel Povýšení sv. kříže) - 19.00 Modlitba Taizé 
 

sobota 14. října 

• Opatov - 18.00 večer s Leonardem Tecou: Angola dnes – realita a 

sen (pohled rodáka) 
 

neděle 15. října 

• Velké Meziříčí - 9.00 sborový den s Pavlem Janošíkem 10.15 Čím 

žijeme?, poté společný oběd 
 

pátek 20. října 

• Horní Dubenky -  19.00 koncert: Trombeník (prague klezmer 

band) 
 

úterý 31. října 

• Velké Meziříčí - 17.00 večer s hostem Jiřina Šiklová: Okolnosti 

vzniku Charty 77 

 

 

Co je před námi: 
 
1.10. NM 19.00 – koncert – Bachův podzim: Brno Baroque 

Trio 

4.10. NM 18.00 – schůze staršovstva 

6.10. NM 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

6.-8.10. Jablonec – Sjezd nejen evangelické mládeže 

13.-15.10. Konfirmační víkend – Praha 

15.10. Rodinné bohoslužby se křty – NM 9.00; BY 10.30 
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15.00 Drakiáda 

17.10. 9.30 – kavárnička pro seniory – hostem bude Daniela 

Ženatá – popovídá nám o redakční práci  

17.10. NM 19.30 – začínají schůzky Střední generace 

19.10. Začátek biblických hodin v BY 17.00 v NM 18.30 

20.-21.10. Tematické výjezdní staršovstvo v Novém Jimramově 

22.10. Díkčinění – bohoslužby s Večeří Páně – BY 7.50, NM 

9.00, BL 10.45 

29.10. Sázava 14.30 - instalace Alžběty Hatajové 

1.11. Divišov 18.00 – začínají biblické hodiny (čtrnáctidenně) 

8.11. NM 18.00 - schůze staršovstva 

12.11. NM 9.00 – Seminář pro učitele nedělní školy: 

Bibliodrama + obrazové karty 

Konvent Horáckého seniorátu 

 

Biblické hodiny začínají 
 

Zveme všechny na biblické hodiny, které začnou jako obvykle 

od půli října (19.10.) v Bystřici (od 17.00) a v Novém Městě (od 

19.30) a v Divišově od listopadu (1.11. od 18.00 čtrnáctidenně). 

V Novém Městě a v Bystřici je povede bratr farář Šorm a v Divišově 

Vojtěch Zikmund. 

Co se týče Bystřice a Nového Města, vloni jsme probírali v NM 

Žalmy. Na závěr jsem se účastníků ptal, mají-li nějaké přání na příští 

školní rok. Ozvalo se, že knihu Přísloví. Moje první reakce byla, že 

si na to netroufám. Kniha Přísloví nemá ani souvislý děj, ani 

jednotné téma. Jedná se o sbírku velice rozmanitých krátkých 

výroků. Nedovedl jsem si představit, jak bych ji měl vykládat. 

Potom jsem si ji ale několikrát znovu četl a jakési rozdělení se mi 

začalo rýsovat. Tak jsem si řekl, že se jí přece jen pokusíme 

společně porozumět. Zvu vás k tomu dobrodružství. Protože 

v jednom nelze stihnout totéž, co ve dvou, zvu k němu i ty z vás, kdo 

navštěvovali náboženství pro dospělé, které se tento rok konat 

nebude. Věřím, že setkání těch dvou trochu jiných stylů může být 

pro všechny obohacením.      
                                        Zdeněk Šorm 
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PRAVIDELNÁ  SBOROVÁ  SHROMÁŽDĚNÍ 2017/18 
 

NN
EE

DD
ĚĚ

LL
EE

  

Bohoslužby 7.50 

10.30 
Bystřice 

3.neděli RB 
každou neděli 

Bohoslužby 9.00 Nové Město  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 

Ú
T

E
R

Ý
 Kavárnička pro 

seniory 

9.30-

11.30 
Nové Město 3. úterý v měsíci 

Kruh  19.30 Nové Město 2. úterý v měsíci 

Střední generace 19.30 Nové Město 3. úterý v měsíci 

S
T

Ř
E

D
A

 

Náboženství  14.00 Bystřice týdně 

Schůze staršovstva 18.00  Nové Město 1. středu v měsíci 

Výbor 

 kazatelské stanice 
17.30 Bystřice jednou za dva měsíce 

Biblická hodina  18.00 Divišov  čtrnáctidenně 

Č
T

V
R

T
E

K
 Biblická hodina 17.00 Bystřice týdně   

Biblická hodina  18.30 Nové Město týdně  

P
Á

T
E

K
 

Náboženství 12.45 Křídla týdně 

Náboženství – 

mladší 
14.00 Nové Město týdně 

Náboženství - starší 15.00 Nové Město týdně 

Konfirmační 

cvičení 
16.00 Nové Město týdně 

Sdružení mládeže  Nové Město Domlouvá se 

Učitelé nedělní 

školy 
19.30  Nové Město 1.pátek v měsíci 
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Střední generace – začíná 17.10. od 19.30 

Biblické hodiny – začínají v pravidelných časech v NM a BY 19.10. 

a v Divišově – 1.11. 

Kavárnička pro seniory – začala v září 

 

 

Domov Myslibořice ve fotografiích 
 

Náš sbor spolupracuje se střediskem Diakonie ČCE 

v Myslibořích při osvětě Alzheimerovy nemoci. V září se zde 

uskutečnila akce Vezmi vnouče sebou, jejíž součástí byla vernisáž 

výstavy fotografií, které přibližují historii a současnost Domova 

Myslibořice. Ten poskytuje sociální služby již od roku 1926. 

V současné době má Diakonie záměr rozšířit svoji činnost i do 

Nového Města, kde plánuje výstavbu domova se zvláštním režimem. 

Jeho nákres je také součástí výstavy, kterou si můžete prohlédnout 

v prostorách našeho kostela až do 25. listopadu 2017, kdy se zde 

uskuteční benefiční koncert na podporu činnosti střediska 

v Myslibořicích. V následujícím článku si můžete přečíst příběh paní 

Šárky Chytalové, jejíž oba rodiče měli diagnostikovanou 

Alzheimerovu nemoc a byli v péči zaměstnanců myslibořického 

střediska. 

Maminka mě už nepoznává, ale snažím se s ní být co nejvíc 

Je parné letní odpoledne a drobná, energická žena středního 

věku sedí u otevřeného okna na myslibořickém zámku a předčítá 

z knížky příběhy dvěma stařenkám upoutaným na lůžko. Jedna 

z nich je její maminka, ale už ji nepoznává. Má Alzheimerovu 

nemoc a je trvale odkázaná na pomoc druhých. Své emoce dokáže 

předávat už jenom pohledem očí a tu i tam dá úsměvem najevo, že je 

jí přítomnost druhých příjemná. Dnes ale leží, oči má zavřené a těžce 

dýchá. „Maruška, moje maminka má zvýšenou teplotu a dnes se jí 

přitížilo. Přesto jí čtu, protože věřím, že vnímá moji přítomnost, i 

když neví, kdo jsem“ vysvětluje mi Šárka Chytalová, která na chvíli 

odložila knížku s příběhy, aby mi vyprávěla příběh svůj,  a svých 

rodičů.  
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Oba pocházejí z Třebíčska, ale prakticky celý život prožili 

v Jihlavě. Když jejich dvě dcery dospěly a založily vlastní rodiny, 

zůstali rodiče 

v Jihlavě a žili 

běžným životem 

ostatních rodin. 

„Asi před pěti 

lety, se u tatínka 

postupně začaly 

projevovat 

příznaky 

Alzheimerovy 

nemoci. Pak šla 

maminka na 

operaci kyčle a 

po probuzení 

z narkózy lékaři zjistili, že rázem všechno zapomněla. Oběma lékaři 

diagnostikovali Alzheimerovu nemoc. Byl to pro nás šok,“ vzpomíná 

Šárka Chytalová. „Tehdy jsme se sestrou vůbec netušily, jak se 

máme zachovat. Rodiče se za žádnou cenu nechtěli stěhovat, chtěli 

dožít doma, tam kde byli léta zvyklí,“ vypráví dále. Sestry si tedy 

nakoupily spoustu literatury o nemoci, a snažily se rodičům pomáhat 

co nejlépe alespoň na dálku. Obě žijí mimo Jihlavu a tak musely 

často za rodiči dojíždět. Situace se však s postupující nemocí začala 

zhoršovat: „Zmatené telefonáty, že se něco stalo nebo že něco 

nemohou najít, byly čím dál častější. Tatínek nám dokonce jednou 

vypadl z vlaku. On pocházel z Vladislavi a měl neustále tendenci 

vracet se domů. Pak jednou v noci policie zastihla moji maminku, 

jak se v noční košili prochází po Jihlavě a maminka skončila 

v psychiatrické léčebně, brzy za ní přivezli také tatínka, který pro 

změnu na polici volal, že se mu ztratila manželka,“ popisuje Šárka 

Chytalová zážitky, které jí dodnes traumatizují. Když se její rodiče 

ocitli v léčebně, rozhodly se společně se sestrou, že budou hledat 

zařízení, které přijme oba do své péče. Útočiště nakonec našli ve 

středisku Diakonie Českobratrské církve evangelické 

v Myslibořicích, které poskytuje služby také pro osoby s postižením 

Alzheimerovou nemocí v takzvaném domově se zvláštním režimem. 
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„Musím říct, že teprve tehdy z nás částečně opadlo to obrovské 

břemeno. Já jsem okamžitě podala výpověď z práce a začala jsem 

pracovat sama na sebe, abych si mohla sama organizovat svůj čas,“ 

vypráví vystudovaná zemědělská inženýrka, která se teď zabývá 

návrhy a realizací zahrad a do Myslibořic za svojí maminkou se 

snaží jezdit dvakrát týdně. „Tatínek před časem zemřel. Umíral osm 

měsíců, měl zánět slinivky a v podstatě vůbec nejedl. Když umřel, tak 

to byla opravdu jenom kostřička. A jenom jsme se z toho trošku 

dostali, tak se začala horšit maminka. Ale to je život, člověk to musí 

brát tak jak to je,“ vypráví mi Šárka Chytalová. Je na ní vidět, že 

nemoc jejich rodičů jí zásadně vstoupila do života. Ze dne na den 

změnila zaměstnání, začala si více vážit každého okamžiku, který 

mohla strávit se svými rodiči. „Nejhorší chvíli jsem zažívala, když 

jsem se dozvěděla, že Alzheimerem jsou postižení oba moji rodiče. 

To najednou ztratíte své zázemí a víte, že už nejde nic vrátit zpátky. 

Teď i když vím, že mě už maminka nepoznává, tak se s ní snažím být 

co nejvíce. Čtu jí, masíruji jí chodidla a hodně jí vozím na procházky 

do okolí. Ona pochází ze sousedních Bačic, tak často jezdíme 

k rybníku Utopenec, kde se jako malá koupala. Maminka také ráda 

chodila do lesa, kam také jezdíme a sedíme a já jí vyprávím. Občas 

z její mimiky poznám, že jí to dělá dobře,“ říká Šárka Chytalová a 

zároveň tím upozorňuje, jak je důležité udržovat u člověka 

s demencí co nejdéle jeho zájmy a snažit se ho držet co nejblíže jeho 

přirozenému prostředí.  

Jakou má maminka náladu dokáže dnes poznat také z pohledu 

jejích očí: „Někdy má nepřítomný výraz, jindy jsou její oči velmi 

živé. Když umřel tatínek, tak jsem si říkala, že už ani maminka tady 

dlouho nebude, její oči se na mě koukaly jakoby z jiného břehu. Teď 

má takový vidoucí výraz, ale nevím, jestli to náhodou není proto, že 

už se to blíží ke konci,“ přemýšlí Šárka Chytalová. Víská přitom 

Marušku ve vlasech a uklidňuje ji, když se o ni pokouší dráždivý 

kašel. Žena v letních šatech přitom láskyplně políbí maminku na 

čelo. Věří, že její přítomnost cítí a že je pro ni důležitá. Být s ní až 

do konce je to poslední, co pro ni může udělat.  
 

Petr Hladík 
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Poděkování 
 

Žijeme v rychlé, hektické době, ženeme se kupředu, nestačíme 

o věcech přemýšlet. Jsme pod vlivem mediálního tlaku, často se 

přikláníme k jistému názoru jen proto, že je hlasitější.  

V září jsme hlasovali o sborovém domě. Děkuji, že hlasování 

dopadlo tak, jak dopadlo, a děkuji, že staršovstvo našlo odvahu 

nechat hlasovat o sborovém domě na sborovém shromáždění. Děkuji 

za názory, které jsou proti, děkuji i za vyřčené obavy sousedů - to 

vše jsou důležité argumenty pro správné zvážení věci. 

Zazněla tam slova, která jsou patrně již ovlivněna dnešním 

konzumním stylem života. Dům je již vybydlený a lepší variantou je 

ho zbourat než opravovat. Necituji, parafrázuji. Ptám se, proč jsme 

ho nechali takto „vybydlet“? Neumíme se o něj starat, tak to 

prodejme. Ptám se, proč bychom se to neměli třeba naučit?  Myslím, 

že pečovat o odkaz našich otců a předávání z generace na generaci, 

je staletími ověřený systém, založený na pevných základech. Tím 

odkazem nemyslím v žádném případě pouze materiální statky! 

Berme dědictví našich otců vážně! Natahování rukou, očekávaje dar 

a čerpání dotací na cokoli, je věc, která zatím funguje. Zatím! 

Nespoléhal bych ale, že můj vnuk bude mít stejnou možnost. 

Chci proto poděkovat především bratru Peňázovi, za práci 

správce sborového domu. Děkuji za jeho čas a energii, kterou tomu 

věnuje. Děkuji za pečlivé informování sboru a komunikaci se 

sborem. Vzal si na sebe opravdu těžkou kládu, kterou pro náš sbor 

nese. A věřím, že není žádný hazardér ani kaskadér, který by ji nesl 

z neznalosti. Myslím, že má v sobě potenciál dobrého hospodáře. 

Podporujme takové lidi mezi námi! Má můj upřímný obdiv a dík. 

Pokusme se navzájem si pomáhat a plnit to, co si sbor již několikrát 

odhlasoval.  
 

Slávek Žilka 
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(Na seminář jsou zváni i zájemci, kteří v nedělní škole neučí!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 5. listopadu 2017.  

Uzávěrka je 31. října 2017.  
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