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Milé sestry, milí bratři,  

na přelomu roku jsme v našem sboru uspořádali několik 

setkání, na kterých jsme rozmlouvali o stávajícím uspořádání sboru, 

jeho aktivitách, přednostech, ale i o tom co se nám tolik nedaří. Tyto 

rozhovory byly důležité pro další směřování našeho sboru s ohledem 

na zákon o církevních restitucích. Jeho součástí je, jak jistě víte, 

finanční vypořádání mezi státem a církvemi. Českobratrské církvi 

evangelické má být v následujících třiceti letech vyplacena náhrada 

v celkové výši 2 a čtvrt miliardy korun. To ročně znamená částku 

cca 75,5 milionu korun. Po třiceti letech tato státní náhrada skončí a 

církve by měly být schopné samostatného financování. Bude tedy na 

nás, jakým způsobem s těmito penězi v následujících letech 

dokážeme hospodařit. Synodní rada proto vyzvala všechny naše 

sbory, aby se pokusily namodelovat svoje další směřování právě 

s ohledem na změnu financování. Přesto naše rozhovory nebyly 

jenom o penězích. Snažili jsme se podívat na současný život našeho 

sboru a pokusili jsme se vytvořit vlastní představu o tom, jaký 

bychom chtěli mít sbor. V Novém Městě na Moravě bychom rádi 

měli i v budoucnu dva plné farářské úvazky a naše představa o 

sborové činnosti je následující:  Naší vizí je sbor, ve kterém se 

sdružují lidé křesťanské víry českobratrského vyznání v živém 

společenství. Chceme mít sbor, ve kterém pravidelně probíhají 

tradiční, případně nově žádaná shromáždění, ve kterém se vysluhují 

svátosti, ve kterém se konají svatby a pohřby, ve kterém se káže Boží 

Slovo, ve kterém se vyučují základy věrouky, který je prospěšný širší 

komunitě diakonickou službou i jinak a který je finančně soběstačný 

a stabilní. Sborové aktivity přitom zůstávají čitelné a posilují náladu 

uvnitř sboru a zvyšují povědomí o našem sboru v nejbližší komunitě. 

Za stávajících podmínek je k tomu nutné pracovat na zdvojnásobení 

obětavosti členů sboru při platbě saláru.  

Vybrali jsme si také z nabízených variant rozdělení finanční 

náhrady, kdy polovina je spolu s klesající státní dotací využita na 

platy kazatelů a druhá polovina na diakonické a rozvojové projekty. 

Jestli tato naše představa bude konečná, není v  tuto chvíli jasné. O 

způsobu musí rozhodnout synod právě na základě odpovědí ze všech 

sborů.  
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Naším nejbližším úkolem bude v této chvíli především předat 

vám, členům našeho sboru, dostatek informací o tom, jakým směrem 

se bude financování církve a našeho sboru v nejbližších letech ubírat 

a jak se vybraný model rozdělení finanční náhrady od státu promítne 

do financování aktivit našeho sboru. V nejbližší době proto budeme 

pracovat na jakémsi „jízdním řádu“, díky kterému se pokusíme 

rozplánovat jednotlivé kroky potřebné pro letošní rok i roky 

následující.  Není před námi jednoduchá cesta, ale věřím, že ji 

zvládneme.  

Když já osobně přemýšlím nad budoucností našeho sboru, 

často se v myšlenkách vracím k novoročnímu kázání bratra faráře 

Vojtěcha Hroudy, které založil na úryvku z Matoušova evangelia: 

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno 

ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek 

bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.,“ 

V souvislosti se starostí o budoucnost v něm několikrát zaznělo 

krásné slovo „pookřát“. A to je myslím ten správný výraz pro 

počátek naší nové cesty. Čeká nás něco nového, čeho se možná 

obáváme, ale není bezpodmínečně nutné začínat s trudnou myslí. 

Věřím, že v tomto okamžiku opravdu můžeme pookřát, jako 

jednotlivci tak i sbor. Díky Bohu. 

Petr Hladík, kurátor sboru 

 

 

Zprávy ze staršovstva 22.1.2014 
 

 Staršovstvo rekapitulovalo zateplení novoměstské fary. Sbor 

dostal dotaci ze SF MŽP a půjčka na její předfinancování byla 

splacena. Zbývá vyřídit poslední fakturu od Mix Max se SF 

MŽP ve výši 45.000,-Kč. 

 T.Blažek dává dohromady skupinu pro fundraising. Spolupráci 

zatím přislíbili J.Strnad a P.Vykydalová. 

 Staršovstvo na několika mimořádných setkáních vypracovalo 

strategii sboru pro samofinancování, která byla odeslána  

seniorátnímu výboru. V jejím rozpracování se bude dále 

pokračovat. P.Hladík s T.Blažkem shrnou výsledky rozhovorů 
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a v hospodářské komisi připraví návrh konkrétního časového 

plánu pro tento a následující roky. T.Blažek připraví návrh 

složení teologické komise, která bude spolu s hospodářskou 

komisí úkoly časového plánu promýšlet a navrhovat konkrétní 

řešení. 

 Z.Tatíček si vzal na starost opravy plotu okolo novoměstského 

kostela. 

 Pronájem prostor sborového domu v Bystřici paní Dr.Sejrkové 

se zatím neuskutečnil, protože na nabídku nereagovala. 

 Staršovstvo jednalo o zajištění kostelnických prací v Novém 

Městě. Z.Šorm a P.Hladík vyjednali s ÚP smlouvu o zřízení 

místa VPP do konce února, na které však nelze znovu 

zaměstnat E.Oravcovou. Do konce dubna tedy uzavřeli 

smlouvu s A.Buchtovou. Staršovstvo chce, aby funkci 

kostelníka dále zastávala E.Oravcová, která se osvědčila a bude 

hledat možnosti, jak to realizovat. Pokud nebude možné 

financovat je z VPP, uvažuje o zřízení řádného pracovního 

místa, na jehož vytvoření by požádalo o podporu ÚP. 

 Staršovstvo probralo výsledky hospodaření sboru za rok 2013 a 

zprávu revizorů účtů za 1-10/2013. Revize potvrdila, že 

účetnictví je vedeno řádně a pečlivě. Sbor hospodařil lépe, než 

předpokládal rozpočet. Stav prostředků ke konci roku činil 

430.524,73 Kč. Staršovstvo odsouhlasilo přehled stálých plateb 

sboru za rok 2013 a přijalo informaci o přípravě podpisových 

pravidel pro účetnictví. 

 Staršovstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2014, který 

předložila hospodářská komise. Přijalo navržený rozpočet a 

připomínky, které přišly po jednání HK, zohlední při 

aktualizaci rozpočtu v květnu. 

 Z.Šorm podal informaci o přechodu k jednotnému dodavateli 

energií, který iniciovala SR. Co se týče plynu, dal sbor plnou 

moc k vyřízení výpovědí Energii2. Co se týče dodávek 

elektřiny, podali Z.Šorm a P.Hladík za sbor výpovědi 

společnosti E.ON (sborový dům Bystřice). Ostatní smlouvy 

jsou termínované do konce roku 2014 a výpovědi budou 
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podány do 30.9.2014, aby mohl sbor přejít ke společnosti 

Amper Market. 

 Staršovstvo se seznámilo s informací M.Rusňáka o nových 

pojistných smlouvách sborových budov. 

 P.Hladík informoval staršovstvo o návrzích a plánech kulturní 

komise. Částka na kulturní akce nebude pro příště adresně 

určena na NHS, ale budou z ní podporovány akce, které pořádá 

sbor. Případná spolupráce při pořádání NHS se bude řídit 

obecnými podmínkami, jako u jiných akcí. S předloženým 

záměrem kulturní komise staršovstvo souhlasí. 

 Staršovstvo kladně hodnotilo vánoční shromáždění a 

konstatovalo, že některé akce (koncert Vocatus Ecumenicus) 

jsou pro sbor i ziskové. 

 Noc kostelů se letos bude konat 23.5. a kulturní komise pro ni 

připraví program. 

 V.Peňáz předložil cenovou nabídku na zhotovení nájezdové 

rampy do kostela v Novém Městě. Staršovstvo vybralo firmu 

Mička NMnM (18.738,-Kč + DPH). T.Blažek přislíbil pomoc 

se získáním příspěvku z Konta Bariéry. Staršovstvo souhlasilo 

s uspořádáním účelové sbírky na tuto akci. 

 Z.Šorm napíše žádost městské radě o opravu cesty na 

evangelickém hřbitově. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo o rozhodnutí Synodní rady 

ČCE ukončit k 10.12.2013 systém podpory a zřizování míst 

pastoračních pracovníků. Stávající pověření zůstávají 

v platnosti, ale po jejich skončení bude zajištění těchto 

pracovníků na sborech. J.Jirků považuje toto rozhodnutí za 

nešťastné a apeloval na konventuály a synodály, aby záležitost 

ještě projednali v příslušných shromážděních. 

 Staršovstvo stanovilo termín výročního sborového shromáždění 

na 23.3.2014. 

 Z.Šorm informoval staršovstvo, že se faráři sboru do konce 

února podílejí na zastupování ve Sněžném a Daňkovicích 

z důvodu operace M.Erdingera. 
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 Na konci loňského roku byla provedena revize elektroinstalace 

v novoměstském kostele. Zpráva o drobných závadách byla 

předána hospodářům sboru. 

 Staršovstvo souhlasilo, aby učitelé nedělní školy podali návrhy 

na využití výtěžku adventního dobročinného jarmarku, který 

převýšil částku potřebnou na „Adopci na dálku“. 

 Staršovstvo souhlasí s účastí farářů na farářském kurzu v Praze 

(27.-31.1.) a proplacením cestovních výloh. 

 I.Fiala si vzal na starost vymalování předsíňky v presbyterně. 

 Staršovstvo rozhodlo o zakoupení známky na svoz odpadu pro 

sbor (svoz 1x za 14 dní – 1.557,-Kč). 

 V.Peňáz zjistí možnosti řešení průvanu v novoměstském 

kostele. 

 T.Blažek zjistí informace o možnostech napojení okapových 

svodů z levé strany kostela na městskou kanalizaci (zatím 

řešeno trativodem). 

 

 

Několik vět o Mládeži 
 

Jak víte, Mládež jsou kluci a holky v našem sboru. Je to 

skupina vymezená věkem, je jim mezi patnácti a pětadvaceti. Deset 

let není krátký čas, přesto mládež brzy ´odroste´ a někam odejde. 

Navíc, život v tomto věku se rychle vyvíjí a mění – v Mládeži se 

nejvíc projeví odchod na střední nebo vysokou školu, která není tady 

u nás. Někdo studuje v Jihlavě, jiný v Olomouci, Brně, Praze. Do 

stejného soudku patří i to, že právě v mládežnickém věku jsou dnes 

na mladé lidi kladeny docela velké nároky. Vedle toho jim dnešní 

doba nabízí opravdu pestrý rejstřík možností, jak relaxovat nebo 

trávit volný čas – sportem počínaje a počítačem konče.  

Toto není povzdech, to je realita. Proto mám radost z toho, že 

v našem sboru Mládež je. Že se nenechá jen tak ´spláchnout´ 

generační obměnou nebo stesky na nároky doby. Pravda, poslední 

dva roky jsou obdobím, kdy mládežníci, a já s nimi, hledáme pevnou 

půdu pod nohama (či jak to říct). Snad to bude trochu patrné 

z následujícho… 
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V druhé polovině loňského roku jsme se rozhodli změnit 

formu. Jednotlivé mládežnické aktivity (říkáme jim Směry) jsou více 

rozprostřené do šíře. Dali jsme jim přehlednou strukturu. Chceme, 

aby Směry měly konkrétní náplň a garanta z řad mládežníků. 

Základním Směrem jsou tradiční páteční schůzky, které mohou mít 

různou náplň, důraz je ovšem na kladen křesťanské hledání a růst ve 

víře. Schůzky nejsou každý pátek, aby byly vzácnější a usebrané.  

Rozbíháme pět vedlejších Směrů – kulturní, sportovní, 

pastorační, hudební a zvaní hostů.   

V kulturním Směru (garant Lucie Macová) jsme na podzim 

navštívili představení brněnského Buranteátru. Bylo nás tam osm, 

odezva je dobrá. Pak jsme na Mládeži promítali docela náročný, ale 

kvalitní film (Hon). Na jaro plánujeme brněnské Hadivadlo a 

jazzový koncert. 

Ve sportovním Směru zatím ´mapujeme možnosti´. Pomáhají 

Pavel Trojan a Petr Teplý. V loňském roce jsme měli naplánovaný 

nácvik lezení (na skály), který pro nepřízeň počasí nevyšel. Letos se 

snad zadaří fantazii i organizaci. 

V pastoračním Směru jsme se už odpíchli. Směr si vzala na 

starost Marie Vágnerová (viz její nedávný článek ve Zprávách a 

ohlasech), dosud se uskutečnily návštěvy u dvou členek našeho 

sboru. Sem patří tradiční předvánoční návštěva domova na Mitrově, 

spojená s přípravou programu. Mám dojem, že na Mitrově nás mají 

docela rádi. O Velikonocích pojedeme zas.  

V hudebním Směru přešlapujeme na místě. Máme ambici začít 

od začátku, což není úplně snadné. Můžeme (a chceme) navázat na 

jistou tradici mládežnického zpívání při bohoslužbách. Snad se to na 

jaře projeví. 

Zvaní zajímavých hostů. V tomto Směru jsme měli na návštěvě 

tři ze čtyř bratrů Ženatých. Rádi se podívali do sboru, ve kterém 

prožili dětství. Listopadový rozhovor s nimi byl povzbuzující. 

Na jaře přijede na Mládež Jakub Žárský, nadaný biolog a zapálený 

badatel. 

Struktura je dobrá věc, ale je náročnější na organizaci a 

komunikaci. Celkem se nám daří spolu mluvit na Facebookovém (to 

je hrozné slovo, něco mezi obinadlem a lesem) mládežnickém 
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profilu, domlouváme se na každé akci zvlášť. Máme Mladšovstvo, 

výbor, který o mládeži přemýšlí a dodává jistou organizační energii. 

Budeme se snažit vás informovat pravidelně. 

Za mládež V. Hrouda   

 

Kalendárium akcí sboru únor 2014 
 

5.2. 20.00 NM – náboženství pro dospělé pozor změna!! 

5.2. 15.00 By – Klub maminek 

7.2. 19.30 NM – schůzka učitelů NŠ 

11.2. 19.30 NM – Kruh 

10.-16.2. Z.Šorm – dovolená; I.Tenglerová – dovolená 

13.2. 11.00 By – katecheze dospělých 

16.2. 9.00   NM – Rodinné bohoslužby se křty 

10.30 By  - Rodinné bohoslužby se křtem 

18.2. 19.30 - NM střední generace 

19.2. 15.00 - By Klub maminek 

26.2. 18.00 – NM Staršovstvo 

27.2. 11.00 – By – katecheze dospělých 

28.2.-2.3. Seniorátní dny mládeže – SKI DNY – Zbytov 

4.3. 20.00 – NM – náboženství pro dospělé 

7.3. 19.30 – NM – schůzka učitelů NŠ 
 
  
 

Krátké zprávy a pozvánky 
 

Od prosince jsou spuštěné nové webové stránky sboru. Pokud 

zadáte název starých webových stránek www.archa.kvalitne.cz, 

budete automaticky přesměrováni na nové webové stránky. Jinak 

nový název našich webových stránek je www.nove-mesto-na-

morave.evangnet.cz 

 

Vy kdo jste si zažádali o Potvrzení o daru církvi pro daňové účely, si 

je můžete v únoru vyzvednout ve věži kostela v Novém Městě a 

v Bystřici na stolku. Pokud ještě bude někdo chtít potvrzení o daru 

církvi, obraťte se na sestru Martinu Dvořákovou ve farní kanceláři.  

http://www.archa.kvalitne.cz/
http://www.nove-mesto-na-morave.evangnet.cz/
http://www.nove-mesto-na-morave.evangnet.cz/
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Pozvánky ze seniorátu 
 

Presbyterní konference 

 

▪ rezervujte si nedělní odpoledne 2. března ve Žďáře nad Sázavou 
 
 
 
 

Co může říci česká reformace českému 
člověku dnes 

 

Protestantské církve prožívají období „velkých výročí“ – 

vydání Bible kralické (1613), prvního vysluhování po obojí (1414), 

mučednické smrti Mistra Jana Husa (1415) a Jeronýma Pražského 

(1416). Jaký význam mají tyto a další osobnosti a události české 

reformace pro dnešního člověka? 

 

Česká reformace co do myšlenkového obsahu začala Husem. 

Jan Hus vycházel jednak z myšlenek anglického reformátora Johna 

Wycliffa (1320-1384), jednak navazoval na své domácí předchůdce. 

Odmítal uctívat osoby a věci, hlásal nadřazenost poznané pravdy 

inspirované Biblí nad jinými autoritami, byl ochoten za ni položit 

život. Ve výkladu českých dějin bývá česká reformace spojována 

s husitstvím, které bývá hodnoceno buď jako vrchol českých dějin 

nebo jako ničivé vandalské hnutí. Husitské války byly ovšem 

převážně vedeny na obranu svobody svědomí a samostatnosti země 

proti opakovaným křižáckým výpravám. Česká reformace nabyla 

násilná, nezapomínejme na Petra Chelčického a jeho stoupence – 

pozdější Jednotu bratrskou. Husitské války byly jen krátkou 

epizodou ve srovnání s českou reformací jako myšlenkovým hnutím. 

To se rozvíjelo dvě stě let až do Bílé hory a přineslo některé 

pozoruhodné plody. 

 



10 

 

Čtyři pražské artikuly byly programem husitství, na němž se 

usnesly v roce 1419 všechny husitské strany. Od zvěstování Slova 

Božího bez překážky (1. artikul) lze odvozovat svobodu slova 

vůbec. Přijímání pod obojí (2. artikul) odstranilo rozdíl mezi 

privilegovaným kněžstvem a ostatními. Zásadu, že církev nemá mít 

světský majetek (3. artikul), můžeme chápat jako odpor ke 

zneužívání moci a hromadění majetku. Trestání hříchu ve všech 

stavech (4. artikul) zavedlo rovnost občanů před zákonem. Rovnost 

byla zdůrazněna oslovováním „bratře, sestro“ u husitů i později 

v Jednotě bratrské bez rozdílu stavů. V programu husitství tak 

můžeme najít prvky, které ukazují k modernímu demokratickému 

uspořádání společnosti. 

 

Tomu odpovídá i důraz na vzdělání pro všechny. Aeneáš 

Sylvius Piccolomini, budoucí papež Pius II., byl odpůrce husitství. 

Přesto konstatoval, že kdejaká husitská žena zná Písmo svaté lépe 

než mnohý římský kněz. Touha po obecné znalosti Písma vedla 

husity a později Jednotu ke snaze opatřit moderní překlad Bible do 

národního jazyka i s vysvětlivkami pro laiky (Bible Kralická, 

šestidílka 1579 – 1593, poslední jednosvazkové vydání 1613) a 

k pozoruhodnému rozvoji vzdělávání. Vedle základního školství 

vznikaly v české reformaci i střední školy (školu v Praze u Salvátora 

např. financoval Petr Vok z Rožmberka). Vrcholem myšlenkového 

úsilí české reformace je Komenský. Jeho všenápravné snahy o lepší 

uspořádání lidských věcí budí respekt dodnes. 

 

Unikátní v české reformaci byly mírové snahy a náboženská 

tolerance. Jejich předchůdcem byl už Petr Chelčický, který 

uprostřed husitských válek brojil proti násilí. (Od Chelčického se 

odvíjí zajímavá cesta nenásilné myšlenky dějinami: Chelčický 

průkazně ovlivnil Tolstého, ten Gándhího, ten M.L.Kinga.) Jiří 

z Poděbrad od roku 1462 usiloval o mírové sjednocení Evropy – o 

unii, která by vnitřní spory řešila jednáním, nikoli válkou. Doma Jiří 

donutil bojující strany k míru a po jeho smrti se usnesení, že rozdíly 

ve víře se nesmějí rozhodovat bojem, stalo zemským zákonem 

(Kutnohorský náboženský mír 1485). Tento zákon vedl 

k zrovnoprávnění katolíků a kališníků v zemi dříve, než v Evropě 
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vůbec začala reformace a s ní náboženské války. Zcela mimořádné je 

i společné vyznání dvou církevních organizací; církev podobojí a 

Jednota bratrská vytvořily roku 1575 společnou Českou konfesi. 

Konečně Rudolfův majestát z roku 1609 potvrdil svobodu vyznání i 

pro poddané. Bylo to něco naprosto převratného, když všude kolem 

platila zásada cuius regio, eius religio, což znamenalo, že poddaní se 

museli přizpůsobit víře pána. 

 

Česká reformace byla po Bílé hoře mocí potlačena, přesto její 

vliv zůstal silný. Dál zněly bratrské písně, které už v 17. století 

přebíraly katolické kancionály. O duchovní obsah české reformace 

se opírali obrozenci i moderní česká společnost, jmenovitě  

T.G. Masaryk. Ale nakolik tyto ideály zůstávají platné dnes, 

Všechny vize české reformace – důraz na společenskou rovnost, na 

vzdělání, na svobodu svědomí, toleranci i mírové snahy – se během 

staletí staly v proamerické civilizaci samozřejmou součástí jejího 

myšlenkového světa. Přesto se o jejich uskutečňování v praxi musí 

stále znovu svádět zápas. 

 

V české reformaci však bylo ještě něco podstatného, co dnes, 

jak se zdá, postupně ztrácíme. Byl to důraz na věrnost poznané 

pravdě (dosvědčený nejvýrazněji Husem, navzdory koncilu, který 

ho umlčel a odsoudil k smrti). Tato pravda ovšem nebyla chápána 

v duchu současných úvah o tom, že „každý má svou pravdu“. Hus 

měl na mysli pravdu Páně, kterou nevlastníme, která je nade všemi, 

je vyšším principem, který je závazný pro svědomí a nakonec 

zvítězí. Tuto pravdu Páně smíme poznávat, nebo lépe: tato pravda 

Páně se nám dává poznávat, když ji pokorně hledáme. A pak stojí za 

to vyznávat ji, žít ji a bránit až do smrti. A to i tehdy, když „někdy 

na čas poražena bývá“ (jak prý říkal Jiří z Poděbrad). 

 

Současná proamerická civilizace je v nebezpečí, protože ztrácí 

jednotící ideály. Když chybí vyšší princip, který by byl nad 

jednotlivcem, relativizují se morální hodnoty a rozmělňují se cíle. 

Stará moudrost však učí, že kdo rezignuje na vyšší cíle, neuspěje ani 

v malých. Česká reformace, vedena ideálem svrchované pravdy, 

dokázala vidět daleko dopředu. Za pokusy uskutečnit něco z těchto 
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ideálů se obvykle platí krutá daň, jak ukazují i dějiny české 

reformace. Přesto se jich nelze vzdávat, protože rozpad společných 

hodnot nebo rezignace na ně ohrožují samu existenci společenství. 

 

 

prosinec 2013 

 

Na textu pracovali Miloš Calda, Jan Čapek, Gerhard Frey-

Reininghaus, Jindřich Halama, Daniela Hamrová, Miloš Hübner, 

Ladislav Pokorný a Tomáš Růžička za předsednictví Zdeňka Susy. 

 

 

 

Oznámení čtenářům: 
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9. března 2014. Uzávěrka 

je 28. února 2014.  
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