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Přivítání a poděkování 
 

Sestry a bratři, náš sbor má za sebou rok bez trvale obsazeného 

místa faráře. Ukázalo se, že s nasazením mnoha z vás a s výpomocí 

jiných kazatelů dokážeme udržet sbor v provozu. Tato situace nám 

nicméně nedává příliš prostoru pro další rozvoj sboru. Proto s radostí 

a očekáváním mezi námi vítám nového faráře Ondřeje Rumla i s 

jeho rodinou. Věřím, že budeme mít v prvních týdnech a měsících 

dostatek času přemýšlet o tom jak se už nyní můžeme pokusit 

ovlivnit budoucnost našeho sboru. Buďme tedy vzájemně otevření k 

rozhovorům, neustupujme hned při prvním zadrhnutí, nebojme se 

nových věcí a buďme si navzájem oporou. 

Chtěl bych také z celého srdce poděkovat všem, kteří po celý 

rok aktivně pomáhali při zajištění provozu sboru. I těm, kteří 

pracovali na úpravách fary i parku kolem kostela. Děkuji vám všem. 

Vaše pomoc je pro naše společenství velmi důležitá a není 

samozřejmá. Jsem rád, že jste si udělali na tuto službu čas. 

 

Petr Hladík, kurátor 

 

 

Představení pro Zprávy a ohlasy  
 

 

 

Jmenuji se Ondřej Ruml a těší 

mě, že vás, novoměstské, mohu poznat 

(a budu dál poznávat). Narodil jsem se 

před 41 lety v Brně a jsem dělnického 

původu (otec, vystudovaný bohoslovec 

tehdy působil jako dělník při vojenské 

náhradní službě). Poté jsme společně 

s rodiči a jednou sestrou prošli 

prostředím sborů v Lozicích (vesnice 

ve východních Čechách nedaleko 

Luže), ve Velkém Meziříčí a v Olomouci. Po gymnáziu 
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absolvovaném ve Velkém Meziříčí jsem nedlouho v Brně studoval 

obor historie a religionistika - a pak zběhl na pražskou evangelickou 

teologii. Rok jsem ji studoval i ve Vídni. Po vikariátu absolvovaném 

ve sboru v pražských Dejvicích jsem nastoupil jako farář 

v Rovečném, kde jsem působil 14 let. Jsem ženatý a máme 

s manželkou Deborou čtyři děti – Noemi, Rebeku, Chanu a 

Natanaela. Manželka je také farářka (a vystudovaná učitelka pro 

první stupeň ZŠ), působila před pár lety na část úvazku u vás 

v Novém Městě a taky v Daňkovicích, kde je zvolená dodnes, ale 

pro péči o děti své povolání nyní nevykonává. 

 
V životě mé víry hrálo roli prostředí fary, zvlášť silně zažívané 

ještě za dob pozdního socialismu. Vnímal jsem je jako jedinečné 

místo a farářské povolání jako práci, která takové prostředí 

spoluutváří, je tvůrčí, do značené míry svobodná. Zdálo se mi, že 

důležitá ač opomíjená – tedy jsem se po ní nakonec vydal. Okolnosti 

se dost (díky Bohu) změnily, ale myslím, že potřeba práce faráře, 

duchovního, pastýře, kazatele je nadále potřeba. Podstatnou osobou 

pro mé směřování byl také můj dědeček farář Jiří Ruml, se vší 

vážností hájící reformační teologii – majestát Boží, hříšnost a 

odkázanost člověka, důraz na výchovu. Ač leccos vidím jinak než 
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on, jeho zaujatost, s níž žil a působil jako člověk, věřící i farář, je a 

bude pro mě inspirací, výzvou i měřítkem. Samozřejmě svou 

značnou roli v mém životě sehrálo také společenství církve, 

jednotlivých sborů, kterými jsem mohl projít, život mládeže a její 

akce, kurzy a sjezdy; nové písně, žalmy v podání Oborohu, Jarda 

Svoboda, Nico ter Linden a mnohé a mnozí další. Vše působilo a 

vedlo nakonec k tomu, že jsem se rozhodl pro farářování a dodnes 

nelituji. Nevím, jak to vidí Pán Bůh a sbory a lidé v nich, ale já jsem 

rád a služba v církvi mě těší. 

Na farářské práci mě baví a těší víceméně všechno. Úžasná je 

pestrost práce s lidmi všech generací, veliké rozpětí od přípravy a 

vypracování kázání, práce s biblí, přes různé dílčí věci a akce, konče 

pastorační prací a návštěvami, které mám rád - a přijdou mi důležité. 

Nelekejte se, když bych se k vám pokusil ohlásit na návštěvu. Jako 

zásadní mi přijde péče a starost o nastupující generaci, o kterou (a 

někdy s ní) je to někdy boj. Myslím, že je třeba značné otevřenosti, i 

bohoslužeb. Na předchozím působišti jsem zažil, jak se těžko mění, 

když děti odvyknou či spíš nenaučí tzv. chodit do kostela („rušily 

tam“). Rodinné bohoslužby, bohoslužby pro malé i velké – mi jako 

pokus o to, aby děti spolu s námi mohly zažít společenství slavící 

církve, mi přijdou jako jednou z dobrých cest.  

Budu se snažit doprovázet, jak bude potřeba a jak budete chtít. 

Tu je můj mobilní telefon: 776 309 166, na kterém budu k zastižení, 

nebo samozřejmě na novoměstské evangelické faře. Děkujeme vám 

také za pomoc při stěhování, při přípravách bytu a jeho vymalování 

a zařízení - vážíme si toho. A těšíme se. Snad nám bude dopřáno 

spolu kus cesty Páně jít… 

Ondřej Ruml 

 

 

Zprávy ze sboru 
 

1.9. se ujal práce ve sboru bratr farář Ondřej Ruml. Vítáme ho 

mezi námi i s jeho rodinou a přejeme, aby se jim v našem sboru 

líbilo a dobře pracovalo. 

Kontakt v případě potřeby na bratra faráře je tel. 776 309 166 
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Celocírkevní sjezd (nejen) evangelické 
mládeže – Open space 
 

V termínu 4.-6. října bude v Novém Městě na Moravě probíhat 

celocírkevní sjezd (nejen) evangelické mládeže. Je dobrým zvykem, 

že se bohoslužby konají pro sjezd i sbor v jednom místě a pro 

tentokrát v kulturním domě od 9.00 hodin. Bohoslužby povedou 

Alžběta Hatajová a Filip Boháč a bude při nich vysluhována Večeře 

Páně. 

To znamená, že bohoslužby budou 6.10 pouze v kulturním 

domě!!!!!! 

 

 

 

KALENDÁRIUM září 2019 
 
4.9. NM 18.00 - STARŠOVSTVO 

6.9... NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

8.9. NM 15.00 – instalace nového faráře Ondřeje Rumla za 

kazatele našeho sboru 

10.9. NM 19.30 - KRUH 

15.9. NM cca v 10.15 hodin – po bohoslužbách -  setkání 

budoucích konfirmandů a jejich rodičů 

17.9. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – hostem bude Ondřej 

Ruml s rodinou – vzájemné seznámení 

4.-6.10. NM Sjezd nejen evangelické mládeže – Open space 

6.10. NM kulturní dům 9.00 - společné bohoslužby se 

sjezdem mládeže s vysluhováním Večeře Páně – 

Alžběta Hatajová, Filip Boháč 

18.-

20.10. 

Soustředění konfirmandů  
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Zprávy ze seniorátu 
 

SENIORÁTNÍ SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ 

22. 9. v Opatově: Rodinné bohoslužby s Richardem Dračkou, 

hlavní host: Gerhard Frey-Reininghaus: Nejsme v tom sami aneb 

situace nám podobných církví ve světě. Pro děti i dospělé: tvořivá 

dílna, hry, divadlo Emilion. 

 

VÍKENDOVKA PRO MLÁDEŽ V OPATOVĚ 

13. – 15. 9. Hry, oheň, hudba, moudrý pes, minibrigádka. Cena 250 

Kč. Více informací a přihlášky na www.horacka-mladez.evangnet.cz  

 

Jihlava: 

8. 9.: 18.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši, Slávešk Klecandr a 

Jiří Smrž 

19. 9. 19.00 večer s hostem: Filip Boháč, komunita Taizé 
 

Moraveč: 

8. 9. od 17:00 Koncert Ten Singu Pelhřimov v synagoze v 

Nové Cerekvi 
 

Velké Meziříčí: 

15. 9. Den vděčnosti (90 let sboru): 9h bohoslužby,  

10.30 promítání fotografií, oběd, 14.30 koncert Naenia 
 

Sněžné: 

17. 9. 16.30 koncert pěveckého sboru BJB z Lucku (Ukrajina) 
 

Sázava a Žďár nad Sázavou: 

8. 9. Oslavy 100 let kazatelské stanice Žďár: 13:00 bohoslužby 

(P. Gallus); 14:30 Farnosti a sbory předbělohorských církve (O. 

Halama); 16:00 Čtení ze zápisků výboru kaz. stanice. Občerstvení 

zajištěno. 

8. 9. 18:00 Bohoslužby v Batyskafu, Žďár, slovem i hudbou 

provede Filip Boháč 

http://www.horacka-mladez.evangnet.cz/
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 „Open Space“ 4.-6.10.2019 Nové Město na 
Moravě 

Být otevřeným prostorem. Toužíme po tom a zároveň nás to 

děsí. Jak být otevřeni druhým a přitom si ohlídat své individuální 

hranice? Kolik prostoru máme pro druhé? Jak hodně se necháváme 

uvěznit ve své sociální bublině? Co nás ohrožuje tuto bublinu 

opustit? A chceme ji vůbec opustit, není nám tam až příliš dobře? 

Vesmír, otevřený prostor, který působí bez hranic. Ale člověk 

ty hranice hledá a pokouší se je překonávat. Stále někam posouvat. 

Máme nové a nové sportovní rekordy. Vzdálenosti se zkracují, 

komunikace zrychluje. Média vytváří obraz o společnosti. Jsou 

témata, která hýbou společností. Ty kontraverzní se stávají pastvou 

pro populistické politiky. Jak se bránit a nenechat se semlít? 

Jakou roli v tom všem hraje církev? Má co nabídnout dnešnímu 

člověku? Přichází s východisky, nabízí výhledy? 

Open space jako velká kancelář, kde se to hemží lidmi. Je nás 

na světě hodně, jsme různí, žijeme v odlišných podmínkách. 

Využíváme odlišné zdroje. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou 

neseme? Za planetu Zemi, za druhé, za sebe? 

Těmto a dalším otázkám budou věnovány jednotlivé programy, 

které mají formu přednášek, zážitkových seminářů, workshopů, 

chybět nebude ani film a koncerty. Vrcholem celého setkání budou 

společné nedělní bohoslužby. 

Veškerý program je otevřen široké veřejnosti. Bude moc rádi, 

když se nám podaří během tohoto víkendu propojit život města, 

farního sboru a setkání samotného. Přijďte, prostor je otevřen. Jste 

srdečně zváni. 

 

(za oddělení mládeže ČCE Olga Mrázková) 
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Informace o biblických hodinách pro děti a 
konfirmační přípravě 

 

Biblické hodiny pro děti/evangelické náboženství se bude konat 

v Novém Městě v pátek, od 14.00 (posun času možný), na dalších 

místech a v jiné dny až podle domluvy a možností. 

 

Konfirmační příprava pro ročníky 2003-2006 se začne na 

podzim tohoto roku. Schůzka s rodiči i konfirmandy, kdy bychom se 

domluvili především na termínu a dalších podrobnostech, se bude 

konat v neděli 15. září po (rodinných) bohoslužbách v presbyterně. 

Víkendový pobyt konfirmandů z Horáckého seniorátu by se měl 

uskutečnit o víkendu 18.-20. října. 

Na setkání a společnou práci se těší 

 Ondřej Ruml 

 

 

 

 

 

 

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám Slovo Boží. 

Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře! 

     Žid.13,7. 

 

Končí dlouhé období, které prožil náš sbor bez vlastního 

kazatele – nejdelší v jeho historii. Možná je právě teď vhodná doba 

připomenout si tři z farářů, kteří sloužili našemu sboru nejdelší 

období a ovlivnili jeho život na dlouhá léta.  

Tyto tři vzpomínky byly uvedeny před lety na noci kostelů a 

několik bratří a sester projevilo zájem znovu se k nim vrátit.  

 

Jana Rusňáková 
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Josef Dobeš - vlastní životopis 
 

 
 

Narodil jsem se dne 2. srpna 1852 ve Stříteži u Valašského 

Meziříčí jako nejstarší z pěti dítek Josefa Dobeše, rolníka, a jeho 

manželky Barbary. Ve stáří deseti let zavedl mne otec do Sudole k 

nauční se řeči německé. Potom jsem studoval na gymnáziu v Těšíně 

a složil tamtéž maturitní zkoušku. Byv ještě před svým narozením 

podle vůle Boží otcem ke stavu duchovenskému věnován, nastoupil 

jsem studia bohoslovecká ve Vídni. Složil jsem bohosloveckou 

zkoušku a byl jsem ordinován. Dne 3. března 1878 konal jsem, byv 

pozván, průbovní kázání před sborem Novoměstským a hned po 

službách Božích za faráře zvolen. Dne 26. října 1879 vzal jsem sobě 

za manželku Jindřišku, dceru Jana Žáka z Domanína a Kornelie, 

neteře známého faráře Karafiáta na Hrubé Lhotě. Poměry 

Novoměstského sboru byly v době mého příchodu tak neutěšené, že 

mnozí mě zrazovali uvázati se v práci tohoto sboru. Finanční stav 

sboru byl velmi ubohý, toleranční chrám chatrný, fara sešlá, sbor 

nesmírně rozptýlený, vědomí evangelické u našeho lidu katolickým 

prostředím a četnými smíšenými sňatky povážlivě pokleslé, důvěra v 

duchovní z dřívějších smutných dob velmi silně otřesena a sbor 
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vnitřně nesjednocený. Ale práce se mi dařila, neboť Pán jí žehnal. 

Viditelným znamením pokroku stal se nový krásný chrám 

renesančního slohu posvěcený v září 1898. Dvacet let konal jsem 

práci ve sboru sám. Když pak na reálce zřízené v roce 1894 zvýšil se 

počet evangelických žáků tak, že se náboženství vyučovalo po 

třídách 14 hodin týdně, povolal jsem si na výpomoc vikáře.  

 

Farář Dobeš zemřel 10. března 1930. Novoměstskému sboru 

sloužil bezmála 52 let.  

 

Vincenc Vašíř 
 

 
 

Narodil se v Prosetíně jako nejmladší ze šesti dětí chudého 

podruha. Přes chudobu rodiny byl na naléhání učitele poslán na 

studia na gymnázium v Brně. Po složení maturity odešel na 

evangelickou bohosloveckou fakultu do Vídně. Zde studoval u 

profesora Skalského, jehož první i druhá manželka pocházely z 

Nového Města z rodiny Zelených. Po ukončení studia byl v září 

1899 povolán Josefem Dobešem za vikáře. 16. září 1899 přijel do 

Nového Města.  

"Za byt mně byly vykázány dvě malé klenuté nízké chladné 
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vlhké světničky, z nichž první hraničila jednou stěnou se záchodem, 

stále promočená, druhá pak měla jediné okno do ulice tak nízko 

položené, že z ulice bylo vidět celou téměř postavu u stolu sedící. 

Chladné byly tyto světničky nejen proto, že byly jako celá fara z 

kamene, ale hlavě proto, že byly v zadním severním traktu fary, 

vystaveny mrazivým severním větrům. Poněvadž v sousedním domě 

byla hospoda zvaná Medlešice, probděl jsem ve dnech častých 

tanečních zábav v této hospodě pořádaných téměř celé noci. Přesto, 

že jsem si tu připadal jako Hus v Kostnickém vězení, vydržel jsem 

tu, což dnes sám, nechápu, skoro 6 let." V roce 1902 byl Vincenc 

Vašíř zvolen farářem sboru. V roce 1905 uzavřel sňatek s Martou 

Amálií Dobešovou, jedinou dcerou faráře Dobeše. Vychovali spolu 

syna Jarmila. 

Vincenc Vašíř zemřel8.5.1949, když dva roky před tím odešel 

do důchodu. Novoměstskému sboru sloužil téměř 48 let. 

 

 

18.září 1938 byl zvolen druhým farářem sboru 

Václav Kejř.  
 

 
 

Václav Kejř se narodil 15.října 1904 v Bechlíně u Roudnice 
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nad Labem. Jeho otec zde byl Kolářem. Když bylo Václavovi pět let, 

zemřela jeho matka, v jeho čtrnácti letech pak otec. Navštěvoval 

evangelickou církevní školu v Bechlíně a to na něj velmi zapůsobilo. 

Po smrti otce odešel na učení do obchodu se střižním zbožím a zde 

také pracovala až do 18ti let. V té době konával čtené bohoslužby v 

Roudnici. Tam si ho povšimnul doktor Křenek, tehdy farář české 

presbyterní církve v Americe, který zde konal bohoslužby. Ten 

pozval mladého Kejře do Ameriky a připravil ho na studium 

bohosloví na univerzitách Dubuque a v Chicagu. V roce 1933 se 

Václav Kejř vrátil do Čech a byl zvolen farářem v Daňkovicích. 

Oženil se a s manželkou Zdeňkou vychoval dvě děti - Josefa a 

Evelyn. 18. září 1938 byl zvolen druhým farářem sboru v Novém 

Městě a pracoval zde nejprve 9 let společně s Vincencem Vašířem, 

poté sám až do roku 1969, kdy byl zvolen synodním seniorem.  

Václav Kejř zemřel 19. ledna 1989 v Mělníku. Farářem našeho 

sboru byl 31 let.  

 

 

 

Dopis faráře Vašíře otci 

 

Nové Město 26.7.1910 

Připojuji jen několik slov pro nedostatek času. Vede se mi v 

těchto dnech zle. V neděli jsem přijel z Fryšavy, nadobro ochraptělý 

a znavený. Starý Kosek zpíval tak hanebně, že jsem ho nechal zpívati 

pouze jeden verš. Všechny ostatní zpěvy jsem musel vésti sám jak u 

domu, tak cestou, tak na hřbitově. Kosek byl ještě uražen, že jsem mu 

pomohl. Když jsem řekl, že budeme s děvčaty zpívati písně z Písní 

cestou života, odsekl: "Ono se nyní zpívá teď cestou života, ale 

nezpívá se cestou smrti." Co tím mínil, nevím určitě. Účast na 

pohřbu byla přímo ohromná. Po silnici se valil takový proud lidí, že 

byla po celé šířce plná a takový mohutný průvod začínal u 

poštmistra Jílka a končil u Popelkových. Pobožnost jsme konali před 

domem. Když jsem dojel z Fryšavy, již na mne doma čekal mladý 

Dvořák z Mělkovic. Zemřela mu jediná sestra Josefa, 18let stará, na 

spálu. V neděli 17.července byla ještě v kostele v úterý se rozstonala 

a v neděli 24.tohoto měsíce zemřela. Pohřeb byl vykonán hned v 
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pondělí. Než jsem odjel drahou na tento pohřeb, tázala se maminka, 

kdyby třeba někdo o něco přišel, co mu mají říci. Řekl jsem, že snad 

nikdo nepřijde. Když jsem však přišel ke Kadlecovým dělnickým 

domkům, potkala mne Konvalinková ze Studnic, katolička, že prý jí 

umřel muž, bratr hostinského Konvalinky. Pohřeb jeho mám dnes 

odpoledne po třetí hodině. Včera pak jsem měl dvoje oddavky a než 

jsem tyto zapsal a učinil záznamy, v knize narozených a zemřelých, 

byl zase skoro celý den pryč. Ještě jsem si od pátku neoddechl. Musil 

jsem se s chutí zasmáti Jurenovi z Hustopeč, který při zásilce matrik 

naříká, že měl za týden tři pohřby a že únava jeho dostoupila 

vrcholu. Já mám za 4 dni tři pohřby. Vidět, jak jsou takoví páni málo 

na velkou práci zvyklí.  

Dnes budeme kliditi seno z horní loučky, zítra z paloučku. 

Požala to Okurková, chvíli jí pomáhal kostelník. V parku jsme ještě 

nežali, nechceme si toho mnoho vzíti, poněvadž bychom to nestihli. 

Zdrávi jsme všichni, srdečný pozdrav Vám i ostatním přátelům. 

 

 

Sborové ohlášení v neděli 26.3.1882  

 

Zítra v 10 hodin pohřeb dvouleté dcerušky Štylovy z Nového 

Města a v úterý před polednem pohřeb ve Vojtěchově. Protož až ve 

středu, nebude li překážky, vykonám zde v Novém Městě sbírku na 

nový chrám Páně a navštívím přitom osobně členy naší církve. Od 

zítřka za týden vykonám tuto sbírku v Maršovicích, Rokytně a 

Studnicích a sice v tom způsobu, že budu od domu k domu choditi. 

Vím, že velký nedostatek peněz panuje, a proto nečiním na žádného 

nátlak nějaký, nýbrž kolik bude každý bez bolesti a ochotně chtít dát, 

tolik dá.  

Další. Žádám všech, aby se neodcházelo, až se ukončí zpěv 

závěrečného verše. Taktéž co nejdůtklivěji žádám, aby po 

přistupování ke stolu Páně žádný neodcházel a musí li odejíti, aby k 

závěru zase přišel. Přece zde není řád, aby když se nají a napije 

odešel, jako se odchází z hospody. Zítra konfirmandi. Odpoledne 

nedělní škola. Minulou neděli, vzdor napomínání z šedesáti ku škole 

patřících dětí bylo v nedělní škole 12 pravím 12. Přičítejte si rodiče 

vinu sami, když na dětech hanbu a žalost dočkáte.  
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Od nynějška bude mít kostelník vždy tři kancionály na 

zapůjčení těm, kteří vlastního kancionálu nemají a rádi by zpívali. 

Pro ty, kteří kancionál mají, ale z pohodlí ho nechají doma ovšem 

tyto kancionály nejsou. Také jsem nařídil kostelníkovi, aby neměnil 

peněz v kostele, čímž se služby Boží prodlužují nemístně a z kostela 

se směnárna činí. 

 

 

 

Václav Kejř vzpomínky 
 

Byla mi svěřena hlavní péče o vyučování náboženství. Bratr 

senior Vašíř si ponechal vyučování v Novém Městě, na Rokytně a 

v Bystřici. Já jsem vyučoval ve 21 školách, převážně 1 hodinu za 

dva týdny, ale v některých 2 hodiny týdně. Cesty jsem konal 

většinou pěšky a do Rožné vlakem. Kolo nebylo k dostání, a tak 

jsem vděčně užíval staré kolo, tzv. „šedivku“, které mi laskavě 

půjčoval bratr Jan Trojan. Školy jsem spojoval, jako třeba 

Radňovice, Slavkovice, Sazomín, Vatín. Až do Sazomína pěšky přes 

Jámy, odtud na vypůjčeném červeném kole od bratra Timotea 

Trojana přes Vatín do Žďáru a odtud vlakem domů. Nebo v Křídlech 

ráno, po obědě u Chroustů v Dlouhém a pak v Bobrové a pak zpátky 

pěšky domů - celý den. K učení mi byla propůjčena buď třída, nebo 

vytopený kabinet, nebo také kuchyň pana řídícího - to v Branišově, 

kde jsem měl děti Večeřovy a Kulkovy. Byla to práce nesmírně 

namáhavá, hlavně cesty v zimních měsících, ale držela mě v ní láska 

dětí.  

Jednoho dne při vyučování v Olešné jsem měl před sebou jen 

dva bratry Růžičkovy – dvojčata, jeden jako druhý, k nerozeznání. 

Dveře se náhle otevřely a vstoupili tři páni, jeden z ministerstva, 

druhý církevní tajemník krajský z Brna a třetí okresní církevní 

tajemník ze Žďáru. Přišli rovnat spor o zabrání pozemků patřícím 

církvi v Blažkově. Pán z ministerstva se mě otázal, jestli mi to stojí 

za to docházet do Olešné a zde učit jen dva žáky? Odpověděl jsem, 

že zákon dává možnost každému muži narozenému v zemi, aby byl 
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zvolen prezidentem republiky a mě jde právě o to, aby to byl muž 

věřící v Boha! 
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Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 6.října 2019.  

Uzávěrka je 30. září 2019.  
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