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Zprávy ze staršovstva 6.1.2016 
 

 V.Hrouda informoval staršovstvo o pozvání p. starosty na besedu 

s A.Fendrychovou „Uprchlíci a Českobratrská církev evangelická“  a 

pozval na ni i presbytery. 

 Staršovstvo dlouho probíralo změnu výběru Jeronýmovy Jednoty a 

saláru. Nakonec odložilo rozhodnutí na příští schůzi, aby bylo možné 

zformulovat návrhy vzešlé z rozhovoru a aby si presbyteři mohli všechny 

souvislosti ještě promyslet. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o uzavření dohody o pracovní 

činnosti na kostelnictví a o podání žádosti o místo správce parku v rámci 

veřejně prospěšných prací na úřad práce. 

 P.Hladík připraví na příští schůzi návrh změny, aby místo grantové 

komise staršovstvo pověřilo jednoho člověka jako sborového 

fundraisera. 

 Staršovstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu, který připravila 

hospodářská komise. 

 Staršovstvo schválilo smlouvu o spolupráci se Střediskem Diakonie 

ČCE v Myslibořicích při vybudování domova se zvláštním režimem 

v Novém Městě na Moravě (viz. článek v minulém čísle Zpráv a ohlasů). 

 Z.Šorm dojednal s p.Danielkou potřebnou revizi elektroinstalace 

v novoměstském kostele. 

 P.Teplý podal zprávu o domluvě kácení uschlého javoru u hřbitova. 

Město požaduje novou výsadbu. P.Teplý promyslí propojení výsadby 

s výročími v r.2016. 

 P.Hladík informoval staršovstvo o postupu komise na výběr 

2.faráře sboru. Bylo rozesláno 28 dopisů. Komise obdržela tři pozitivní 

odpovědi. S uchazeči bude dále jednat. 

 Z.Šorm podal přehled o výši sbírek a výtěžku koncertů – sbírka na 

bohoslovce: 16.325,-; výtěžek novoročního dobročinného koncertu: 

11.200,-; příspěvek neziskovým organizacím v roce 2015: každá dostala 

z dobročinných koncertů 5.660,-Kč. 

 Město schválilo příspěvek na činnost pro sbor ve výši 15.000,-Kč. 

 Presbyteři kladně hodnotili shromáždění a akce během vánočních 

svátků. 

 Staršovstvo jednalo o prosbě synodní rady o doporučení odborníků 

na grantovou problematiku. 
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 Staršovstvo se zabývalo přípravou výročního sborového 

shromáždění a volby nového staršovstva. Presbyteři si rozdělili 

kandidáty, které osloví. Při ohláškách budou členové sboru vyzváni, aby 

do konce ledna navrhovali další kandidáty, které pak staršovstvo osloví 

dopisem, zda kandidaturu přijímají. Staršovstvo také hovořilo o přípravě 

informací pro sborové shromáždění. 

 L.Navrátilová tlumočila prosbu bystřických, aby rodinné 

bohoslužby byly pravidelně 3. neděli v měsíci. Vzhledem k jinému času 

rodinných bohoslužeb je pro bystřické každá změna náročná. 

 

 

Zprávy ze sboru 
 

 

Výroční sborové shromáždění 
se bude, vzhledem k dřívějšímu termínu Velikonoc, konat už v neděli 

13. března 2016 při shromážděních v Bystřici, Blažkově a v Novém 

Městě. Jeho součástí bude i volba staršovstva. Právo hlasovat ve 

sborovém shromáždění mají členové sboru starší 18 let, zapsaní 

staršovstvem do seznamu členů s hlasovacím právem. Tyto seznamy jsou 

od 21.2. volně k nahlédnutí v Bystřici ve sborovém domě a v Novém 

Městě ve věži. Pokud byste v nich objevili nějakou chybu, nahlaste to, 

prosím, Martině Dvořákové nebo některému z presbyterů. Volba se může 

platně konat jen tehdy, sejde-li se k ní nadpoloviční většina voličů 

zapsaných v seznamu členů s hlasovacím právem. Nesejde-li se tato 

většina ve stanovenou dobu, může se volba konat za jakéhokoli počtu 

přítomných voličů po uplynutí půl hodiny od ohlášeného začátku 

shromáždění. Zprávy, které má vzít VSS na vědomí, vyjdou v 

březnovém čísle Zpráv a ohlasů, které bude k rozebrání již v neděli 28. 

února. 

  

 

Příspěvek na činnost od města 
Město Nové Město na Moravě schválilo pro náš sbor na tento rok  

příspěvek na ve výši 15.000,- Kč. 
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Potvrzení pro daňové účely 
Kdo bude chtít vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, napište se do 

archu ve věži, nejpozději do 14.2.2016. Pokud potřebuje někdo potvrzení 

dříve, obraťte se na Martinu Dvořákovou ve farní kanceláři. Potvrzení 

budou k vyzvednutí následující neděli v NM ve věži kostela a v Bystřici 

na stolku, v zalepených obálkách. 

  

 

Pěvecký sbor 
Od prosince se každý čtvrtek od 20 do 22 hodin schází v presbyterně 10-

15 žen, které chtějí společně zpívat. Základ repertoáru tvoří duchovní 

skladby, ale zpíváme i lidové písně. Vedení se ujala Jana Kabrdová, další 

zájemkyně jsou zvány  

 

 

Co je před námi: 

 
3.2. NM 18.00 - staršovstvo 

9.2. NM 19.30 - Kruh 

12.2. NM 19.30 – schůzka učitelů Nedělní školy 

16.2. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – o novém zpěvníku nám 

poví sestra Ester Kabíčková 

17.2. By 17.00 – výbor kazatelské stanice 

21.2. NM 15:00 LETEM SVĚTEM – koncert vokálního uskupení 

ILLEGATUS 

24.2. NM 20.00 – náboženství pro dospělé 

28.2. Neděle s Pavlem Rumlem – povede bohoslužby a bude hostem 

přednášky: 

NM 10.30 – Křesťanská jistota v soužití s Islámem 

2.3. NM 18.00 - staršovstvo 

13.3. By 7.50, NM 9.00, Bl 10.45 – výroční sborové shromáždění 

16.3. NM 18.00 – Petr Pelikán: Ohrožuje Islám evropskou kulturu? 
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SBOROVÝ VÝLET DO SOBĚSLAVI 
 

Náš sbor dlouhodobě spolupracuje se střediskem Diakonie ČCE 

Rolnička v Soběslavi a také ho rozmanitě podporuje. Farářem 

v soběslavském evangelickém sboru je Richard Dračka, který u nás 

působil před několika lety jako vikář, a tak je pojítek s jihočeskou 

Soběslaví hned několik.  

Na neděli 17. dubna 2016 připravujeme sborový výlet pro 

zájemce všech generací. Pojdeme společně autobusem a přátelé ze 

soběslavského sboru i z Rolničky pro nás chystají celodenní program. Ve 

věži kostela v Novém Městě i v Bystřici a Blažkově je možné se od 

začátku února do poloviny března na výlet závazně přihlásit, abychom    

v předstihu věděli, kolik nás bude. Cenu stanovíme podle počtu 

přihlášených později (každý si bude hradit dopravu a oběd).  

Předpokládáme, že by autobus vyjížděl ráno asi v 6:30 z Bystřice a 

v 7:00 z Nového Města, návrat plánujeme kolem 19. hodiny večer. 

Program výletu: 

9.30 – 11.00 bohoslužba ve sboru ČCE, rozhovory při kávě a čaji 

11.30 – 12.30 oběd v restauraci 

13.00 – 15.30 prohlídka Rolničky, střediska Diakonie ČCE 

(Navštívíme dvě budovy, kde se poskytují služby dětem i dospělým 

s mentálním a kombinovaným  - stacionář, speciální školka a škola, 

sociálně terapeutická dílna, chráněné dílny, chráněné bydlení, čajovna – 

kavárna. Bude možné zakoupit si výrobky z dílen Rolničky a vyzkoušet 

si drumterapii -  bubnování a bocciu -  sportovní disciplínu uzpůsobenou 

lidem s postižením). 

16.00 – 16.30 prohlídka Městské knihovny v Soběslavi, která sídlí 

v rekonstruovaném gotickém hradu; tato stavba získala významná 

architektonická ocenění. 

Užitečné odkazy:  

http://sobeslav.evangnet.cz  

http://www.rolnicka.cz  

http://www.knihovnasobeslav.cz 

              Ruth Šormová 

 

 

 

 

http://sobeslav.evangnet.cz/
http://www.rolnicka.cz/
http://www.knihovnasobeslav.cz/
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Byl jsem v Bohemce na Ukrajině – 
pokračování 

  Na velikonoční odpoledne bylo připraveno přátelské shromáždění 

s programem: historie Bohemky. Provedl nás br. Jančík – ordinovaný 

laický kazatel a z našeho středu br. Reichrt (potomek emigrantů, který se 

zpět vrátil v roce 1947 na Karlovarsko), který mluvil a referoval o 

zabydlení se u nás v pohraničí po možném návratu. 

  Ze vzpomínek br. Jančíka jenom tolik: Když odešly evangelické 

rodiny pro svoji víru do Slezka, Saska, kde našly útočiště, dostaly           

k pronajmutí půdu. Když se ale rodiny rozmnožily a půda je již 

neuživila, musely hledat další možnosti obživy. A tak putovaly z jedné 

oblasti Ukrajiny do druhé, až došly a našly útočiště v oblasti Milavská. 

Asi 39 hospodářů postavilo si zemljanky a nazvali své nové místo 

Bohemka. Dále vzpomíná a uvádí, jak dostali po říjnové revoluci půdu, 

scházeli se, bojovali za svoji víru, líčí období  NEP (Novaja 

ekonomičeskaja politika – Nová ekonomická politika), postavili si 

kostel, z kterého byla pak škola. Učili se psát, ale jen v zimě. Vzpomíná 

na kolektivizaci, potlačování náboženství, vyhánění z domů, umírání lidí 

hladem. Do r. 1938 se učili česky a ukrajinsky. Následoval však za vlády 

sovětů zákaz jak češtiny, tak ukrajinštiny. Ukrajina jako taková byla ve 

své historii předmětem zájmů mnohých – Rusů, Poláků, Rumunů, 

Maďarů i národů dálného východu. Svým způsobem úrodná, ale velmi 

nešťastná země. Dočasní vládci území někdy tolerovali způsob a projev 

života Čechů, jindy přísnými zákazy a postihy vše tlumili a trestali. V 50. 

letech došlo k novým omezením a tím i k úpadku víry. Radostně pak 

bratr Jančík vzpomíná roku 1992, setkání s br. far. Čejkou, navázání 

prvních kontaktů, vyzvání ke scházení. Tím začíná nová etapa a 

nadějeme se, že bude vydána kronika Bohemky, která se připravuje. 

  Jak jsem již uvedl, druhým řečníkem byl br. Reichrt. Je přímým 

potomkem svého rodu z Volyně. Vzpomněl provázanosti volyňské 

Michajlovky s Bohemkou. On sám se narodil v Michajlovce. Ve svém 

příspěvku uvedl, že vyjde soubor historie vystěhovalectví Čechů, 

upozornil na stálou expozici na ministerstvu kultury v Praze a na knihu 

Dějiny Michajlovky a Bohemky od Edity Štiříkové. 

  Po této zajímavé, poučné a poutavé besedě nás br. kurátor a 

zároveň předseda kolchozu zavedl na prohlídku místního kolchozu. Byly 

to pro nás zajímavé a hlavně poučné informace. Nezapamatoval jsem si 

přesně obhospodařovanou výměru půdy, jen to, že letošního roku 
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nebudou osévat 300 ha půdy – příčina – není odbyt. Mají ustájeno 180 

krav, chtějí snížit na 150. Nějaká ještě vrchnost je nutí k ustájení 200 

krav. Dojivost v loňském roce klesla a byla vlivem sucha 1500 l – neměli 

čím krmit. Letos očekávají průměr 1700 až 1750 l. Pěstují koně převážně 

pro svoji potřebu, prasata, hovězí dobytek na maso. Vlastní 30 traktorů. 

Neexistuje obchodování mezi organizacemi našeho způsobu, ale doslova 

směnný obchod – potřebujete-li naftu, náhradní díly k traktorům, dobře -

dodáte dohodnutý objem obili, masa apod.  Kolchozy jako takové jsou 

prakticky vystaveny vykořisťování různých obchodních organizací.        

Z těchto důvodů celá řada okolních kolchozů krachuje. Kolchoz              

v Bohemce je hospodářsky třetí nejlepší v celé oblasti. Do budoucnosti 

hledí smutně. 

  Po prohlídce kolchozu jsme měli několik málo hodin na vlastní 

posezení se svými hostiteli. Tedy něco z dočasného domova u našich 

milých, skromných přátel Čechů v daleké Bohemce, lidí stejné víry. 

  Bydli v celé vesnici v domcích, postavených zhruba před třiceti 

lety z "cihel" – hlína smíchaná se slámou, nevypálená. Dříve bydlili v 

zemljankách. Vnitřní zařízení jednoduché. Lidé jsou nanejvýš skromní, 

srdeční a velice pohostinní. Ó, jak nás hostili z toho, co si sami vypěstují, 

hlavně drůbež. A tak jsme měli pěkný rozhovor o otázkách, které 

zajímaly nás i naše hostitele. Mne dodnes drží smutek a lítost z určité 

existenční beznaděje mladé a střední generace. Zbavili se sovětské 

nadvlády a noví vládcové buď situaci nezvládají anebo jim jde zase jen o 

moc. 

  Odjezd z Bohemky byl stanoven na 22. hodinu místního času a 

bylo rozhodnuto, že se nebudeme stavovat na příští noc v Pinkovcích, jak 

bylo plánováno, ale že s malými přestávkami a střídáním řidičů 

pojedeme přímo domů. 

  Přišlo tedy rozloučení, kdy snad šli s námi všichni. Loučení 

srdečné a dojemné a tu se svěřuji s druhým nezapomenutelným 

prožitkem. To nepopsatelné objetí  bratra kurátora a předsedy kolchozu, 

v němž jsem cítil tu obrovskou odpovědnost a tíhu povinnosti, které 

tento muž má. Co jsem mu měl říci? Bratře, nic nevzdávejte, vydržte      

v síle Boží. Modlím se za něho. Nasednutí do autobusu a odjezd.   

  Byla i chvíle nepříjemná a zmiňuji se o ní. i když nekonkrétně, 

jako by ten zlý chtěl pokazit vnitřní obohacení, které jsme si odváželi. 

  Jízda trvala celou noc a v pondělí splnil vedoucí zájezdu 

předběžný příslib a odbočili jsme z cestovní trasy do Zborova na známé 

bojiště legionářů z první světové války. K památníku s námi šly tři starší 
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ženy z vesnice, se kterými hovořili naši účastníci, kteří umí rusky. 

Několik informací velice pravdivých, ale otřesných. 

  Nikdy nebylo přesně zjištěno, kolik vlastně padlo na bojišti našich 

lidí – odhad je 180 - 300 mužů. Ve druhé světové válce nechali Němci 

památník nejprve rozstřílet a následně bombami vyhodit a rozmetat. 

Vesničané po odchodu Němců posbírali kosti a lebky, hromadně je 

uložili do zbudovaného památníku. Přišel však jiný rozkaz, tentokrát od 

sovětské moci. Došli vojáci (sovětští) s úkolem památník zlikvidovat. 

Vesničané se však shlukli, uchopili se za ruce a obstoupili památník a tím 

jej zachránili. 

  Na cestě domů jsme pokračovali nepřetržitě za střídání řidičů. A 

tak jsme jeli noc, den, noc a kolem 8. hod. ráno 21.4.1998 jsme byli v 

Brně a autobus se zbytkem pokračoval do Prahy. 

  Závěrem bych chtěl uvést, co jsem zůstal dlužen v příspěvku, a to 

jaká směsice byla účastníků. Byli mezi námi mladí lidé i z řad 

bohoslovců, dále střední generace z různých sborů, přímí potomci 

emigrantů, kteří se v r. 1947 vrátili domů, několik našich farářů, jeden 

katolický kněz (rád jsem s ním rozmlouval) a manželský farářský pár       

z Německa. 

  Sám osobně jsem velmi vděčný Pánu Bohu za možnost účasti na 

zájezdu, za mnohé poznání, setkání, rozhovory a vůbec celkové 

obohacení z cesty samé, zeměmi a krajinami, kterými jsme projeli. 

  Nemohu pominout ani otázky, které se mi stále vracely a vrací, 

které pokládám sobě i vám, milí čtenáři. Byli bychom dnes schopni těch 

činů a rozhodnutí, která učinily rodiny, které odešly do emigrace pro 

svoji biblickou víru v Ježíše Krista – to husitské "Kristus nám za škody 

stojí" a to skutečné při odchodu při tvrdé rekatolizaci z vlasti "nevzali 

jsme sebou nic, po všem je veta jen bibli Kralickou a Labyrint světa"? 

Byli jsme v nedávné minulosti alespoň trochu podobní našim otcům a 

matkám? 

  A ještě něco nesmím opomenout. Lidské, ale upřímné poděkování 

vedoucímu zájezdu bratru Závorkovi – míval jsem s ním při krátkých 

zastaveních pěkné rozhovory, včetně osobního vyznání, kterak on, 

ateista, který všechno chtěl obsáhnout rozumem, byl obdarován vírou     

v Boha; dík i jeho milé pomocnici, oběma řidičům, kteří nás bezpečně 

vezli a dovezli, za jejich pohoštění ze zásob v autobuse při zastávkách. 

  Malé pak přání úplným závěrem – snad jsem tento příspěvek 

nepsal nadarmo a bude sloužit jako informace a předmět k zamyšlení. 

Nezapomeňme na Bohemku i jiné skupiny na Ukrajině! 
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HRAČKA DO KROSNY 

Při Adventním dobročinném jarmarku proběhla mj. sbírka s názvem 

„hračka do krosny“. Sešlo se při ní mnoho hraček, knížek a výtvarných 

potřeb pro různě staré děti, které naplnily tři krosny. Sestry Šimkovy je 

v Křídlech roztřídily do krabic a připravily je k odeslání. Koncem ledna 

se uskutečnil převoz hraček do Brna, kde je převzal Spolek Mazaná 

liška. Díky této organizaci se podařilo dojednat, že začátkem března 

budou shromážděné hračky připojeny k větší humanitární zásilce, která 

poputuje do uprchlického tábora Zátarí v Jordánsku. Tam budou předány 

dětem, kterých žije v táboře okolo 30 tisíc.  

VŠEM DÁRCUM DĚKUJEME! 

 

POZVÁNKA NA KONCERTY 

Zveme vás na dva zajímavé koncerty, které se uskuteční v našem 

novoměstském kostele v únoru a březnu. 

Neděle 21. února od 15 hodin   

Vokální uskupení ILLEGATO Vás na koncertě v Novém Městě na 

Moravě vezme LETEM SVĚTEM. Program tvoří skladby odlišné nejen 

autory a žánry, ale i původem. Poslechnete si živou africkou hudbu, 

drsné severské balady, éterické latinské skladby. Nebudou chybět 

tradicionály a folklorní písně od nás i ze zahraničí, americký jazz i pop. 

Zkrátka vše pro posluchače otevřené mysli, ducha i ucha. 

 

ILLEGATO je amatérská vokální skupina, která byla založena na 
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podzim roku 2014 brněnskými studenty a dlouhodobými členy nejen 

brněnských sborů. Uskupení má momentálně devět členů. Programem se 

ILLEGATO snaží objevovat různorodé žánry, jazyky i kulturu sborové 

hudby a vytvořit tak i pro posluchače zážitek, který každému přinese 

něco nového. Ve svém programu představuje skladby od klasické po 

populární hudbu, od folklorních písní po skladby moderního 

minimalismu. 

Členové:  

Soprán - Eva Maturová, Barbora Zemánková 

Alt - Miroslava Pavlíčková, Simona Sváčková, Pavlína Wurzelová 

Tenor - Jiří Ammer, Lukáš Novák 

Bas - Matěj Ištvánek, Matěj Otruba 

 

Velikonoční koncert, neděle 27. března od 17 hodin 

 

 
 

Program – skladby autorů: Petr Hejný, Francois Couperin, Jean-Baptist Barriére, Josef Fiala, 

Domenico Gabrielli 

 

Jan Keller (1975) studoval na konzervatoři v Praze u Jaroslava Kulhana a Akademii múzických 

umění absolvoval ve třídě prof. Josefa Chuchro. Během studií se účastnil mistrovských kurzů u 

Miloše Mlejnika (1993) a u Raphaela Walfishe v Londýně (2003). V letech 1998-2010 byl 

členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v lednu 2011 se stal členem České 

filharmonie. Od roku 2006 působí jako pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V 

současné době se věnuje také jazzu (Jana Koubková Quartet, Noční Optika, NaKaRa) 

 

Matyáš Keller (1995) je studentem pátého ročníku Pražské konzervatoře ve třídě prof. Jaroslava 

Kulhana. Absolvoval mistrovské kurzy, které vedli Michela Fukačová, Christoph Henkel, 

Emirhan Tunca, Colin Carr a Michael Ericsson. Sólově vystoupil s orchestry jako Venti diversi 

ansamble, Komorní orchestr Jaroslava Kociana, Barokní orchestr Pražské konzervatoře a 

Filharmonický orchestr Iwasaki. Účastníl se několika soutěží, například Heranovy violoncellové 

soutěže, Soutěže Nadace Bohuslava Martinů nebo Soutěže konzervatoří. Nyní je stálým 

záskokem v souboru Prague Cello Quartet. V současné době je členem Orchestrální akademie 

České filharmonie. 
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 Oznámení čtenářům:  

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 28. února 2016.  

Uzávěrka je 21. února 2016.  
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