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Kázání O. Ruml na text Mt 25,31-40 

 (proneseného při ekumenické bohoslužbě ve sv. Kunhutě 18.1.2023) 

  

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se 

na trůnu své slávy; 
32

 a budou před něho shromážděny všechny národy. I 

oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, 
33

 ovce 

postaví po pravici a kozly po levici. 
34

 Tehdy řekne král těm po pravici: 

'Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám 

připraveno od založení světa. 
35

 Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, 

žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, 
36

 

byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, 

byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.' 
37

 Tu mu ti spravedliví odpoví: 

'Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a 

dali jsme ti pít? 
38

 Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, 

nebo nahého, a oblékli jsme tě? 
39

 Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve 

vězení, a přišli jsme za tebou?' 
40

 Král jim odpoví a řekne jim: 'Amen, 

pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 

bratří, mně jste učinili.'  

 

To je Ježíšova poslední delší zaznamenaná řeč podle evangelisty 

Matouše. Poslední slova jsou zvláštní žánr („V nebi budu slyšet“ - 

Ludwig van Beethoven, umíraje hluchý; „Jsme žebráci“ – Martin 

Luther)… A to Ježíšovo poslední podobenství je příznačně o posledních 

věcech. Ale kdybych se vás zeptal, co vám z něj nejvíc zůstalo znít 

v uších a myslích, asi by nešlo říct než že to dvakrát/čtyřikrát opakované, 

že máme navštívit churavého, ujmout se pocestného, přiodít nahého, 

podat chleba lačnícímu, nabídnout sklenici vody žíznivému a jít za tím, 

kdo je zavřený. 

Je to zvláštní. V poslední chvíli tu Ježíš udílí vlastně docela banální 

rady, že je potřeba pomáhat potřebným. A že právě to bude rozhodující i 

tváří v tvář poslednímu soudu a věčnosti.  

U těch posledních slov se někdy může být na pochybách nad tím, 

zdali jde o zásadní slovo tváří v tvář naplnění života, nebo spíš 

blouznění. Nespletl to Ježíš – opravdu o nás nakonec rozhoduje to, jestli 

pomůžeme vězni, člověku bez domova, či jestli podáme krajíc chleba a 

zajdeme občas za nemocným do nemocnice? Je to opravdu tak?! Nehraje 

roli to, že člověk uvěří Ježíši, snaží se žít podle Božích pravidel, chodí 

do kostela, pracuje na sobě, duchovně žije. Nebo je to všechno opravdu 

jako nic vedle toho, zda jsme si všimli potřebného a pomohli mu. A 
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opravdu ten, kdo žije všelijak a nedobře, do kostela nechodí, nad církví 

se ušklíbá – a pak prásk ho, podá chleba hladovému, zastaví se náhodou 

za někým v nemocnici. A na konec uslyšel: „Vejdi do mé radosti, poznal 

jsi mě i já se k tobě znám.“  

Jsou tu ale osloveni především ti Ježíšovi, ti, kteří mu říkáme Pane, 

Pane. A mohli bychom si říkat – věřím, chodím do kostela, nekradu a 

nelžu, tak co víc by po mně někdo měl chtít?! Ale podle tohoto Ježíšova 

posledního slova jde o víc – jde o to chodit po světě s očima a srdcem 

otevřenýma. Podle tohoto posledního podobenství Ježíš po nás chce, 

abychom si všímali druhých, neodvraceli zrak od jejich nouze a byli 

ochotni a schopni jim pomoci. O to tu, myslím, kráčí. A to vidí Ježíš jako 

to rozhodující.  

To je dobré a takovému právu a spravedlnosti v milosrdenství se 

máme učit, jak nám klade i prorok Izajáš na srdce (jak zní heslo tohoto 

modlitebního týdne za jednotu křesťanů). Je nám toho i dnes třeba. A 

tady v podobenství na rozloučenou to Ježíš říká naprosto jasně, dokonce 

dvakrát tuplovaně – v těch maličkých mě uvidíte a potkáte. A tady vám 

to oznamuju a říkám, aby na ta předposlední slova o věčných mukách 

nedošlo. Protože i o tom je tam náznakem řeč. Ale nadto tam slyšíme to 

slovo poslední, slovo milosti a přijetí – totiž, že také nás - všelijak 

nemocných, hladových, chudičkých, uvězněných ve svých soudech a 

předsudcích, nahých – si někdo všimnul, navštívil nás, oděl nás, nasytil a 

napojil…  

 

Modlitba: Pane Ježíši Kriste, přišel jsi, přišel jsi jako král, král, 

který slouží. A jednou přijdeš jako král ve slávě. Možná se to protahuje, 

ale než přijdeš jako král ve slávě, přicházíš v těch nejmenších. Možná 

jsem tě zase dneska minul. Odpusť mi to. A dej, abychom tě neminuli v 

těch, kdo potřebují naši blízkost, pomoc, tichou přítomnost, napřaženou 

ruku… 

 

 

Informace ze sboru 
 

Ještě stále nemají všichni členové sboru změněný příkaz 

k úhradě na platbu saláru 

Sbor má nový sborový účet u banky Moneta č. 253070437/0600. –  

Prosíme o změnu trvalého příkazu na platby saláru na nový 

účet! 
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Shromáždění, která nás čekají 
 

1.3. 18.00 - staršovstvo 

3.3. 18.00 – schůzka učitelů NŠ 

Pondělí – 

lichý týden 

18.30 – NM – Konfirmační pro dospělé 

14.3. 19.30 – KRUH  

18.3. 18.00  - NM - Mládež  

21.3. 9.30 - Kavárnička (nejen) pro seniory – Zdeněk  

Smrček  - vzpomínky na Pacifik a ostrovy Tichomoří 

26.3.  Výroční sborové shromáždění  

5.4. 18.00 - staršovstvo 

6.4. NM - 16.00 – pašijní hra pro děti 

          18.00 – čtení pašijí  

7.4. Velký 

pátek 

Bohoslužby s VP  

By – 7.50  

NM – 9.00 

9.4 

Velikonoční 

neděle 

Bohoslužby s VP 

By – 7.50 

NM – 9.00 

Blažkov – 10.45 

 14.4. 18.00 – schůzka učitelů nedělní školy 

 

 

Informace z březnového staršovstva 
 

Přítomny byly zaměstnankyně sboru - Ema Oravcová, kostelnice a 

Martina Dvořáková, účetní  

Po kratším hovoru o provozních věcech a s komentováním 

výsledku hospodaření (a především zaúčtování některých položek) jim 

oběma poděkoval kurátor sboru Petr Hladík za jejich práci.  

Mluveno bylo o plánech - cest, Velikonoc. Bylo chystáno také 

jednání sborového shromáždění, které se bude konat pouze při 

bohoslužbách ve Městě. 

Pronájem presbyterny - s omluvou přednesl br. Ruml, který 

zapomněl předem vyřídit - jde o to, že naše prostory budeme sdílet, 

pokud využití je smysluplné. Staršovstvo s tím jednomyslně souhlasilo. 
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Na závěr bylo probíráno téma misie - na základně vyplněného 

dotazníku jsme mluvili o misii a evangelizaci, o otevřenosti a aktivitě 

našeho sboru i jednotlivců v něm. Diskusi shrne farář sboru a odešle na 

seniorát. Ten se bude tématem zabývat také na seniorátní konferenci v 

neděli 16. dubna v Havlíčkově Brodě. Po osmé hodině byla schůze 

ukončena společnou modlitbou.  

 

 

Zájezd na Valašsko 
 

Využijte možnost poznat sbory naší církve, krásné Valašsko, 

využijte cestu autobusem k seznámení  s těmi, které v kostele potkáváte, 

ale moc neznáte.  

Pojedeme 11. června 2023, účastníme se bohoslužeb v Hranicích 

na Moravě, v krásném kostele, který stoji na základech modlitebny 

Jednoty bratrské z počátku 16. století.  

Pak pojedeme podél Bečvy do Valašského Meziříčí, prohlédneme 

si areál Diakonie naší církve včetně Hospice Citadela. Tam, v parku nad 

Bečvou, se včleníme se do slavnostního setkání k 20. výročí otevření 

Hospice a k 30. výročí činnosti Diakonie ve Valašském Meziříčí. Pěšky 

přejdeme přes náměstí do kostela naší církve, kde nás kromě bratra 

faráře Daniela Hellera budou možná čekat frgály a káva.  

Odtud vyjedeme do kopců a cestou krásných výhledů dojedeme do 

deset kilometrů vzdáleného tolerančního kostela na Velké Lhotě. 

Uslyšíme o jeho historii spojené s Janem Karafiátem, zazpíváme a 

pojedeme domů. 

Protože rána jsou v červnu krásná, odjedeme z Nového Města 

v 6.15. Návrat zpět do 19.30. Tyto údaje se mohou ještě nepatrně změnit. 

Cena bude úměrná, jednoduchý oběd v Hospici Citadela. 

Hlásit se můžete na nástěnce v kostele, nebo na faře u sborové 

sestry. Vaši přátelé a známí jsou zváni také. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zprávy k výročnímu sborovému shromáždění 

 

Zpráva hospodářů sboru 
 

Po zvolení nového staršovstva v roce 2022 byli dále určeni 

hospodáři sboru Josef Dvořák, Ivo Fiala, Miloš Mach a Dan Gregor. 
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Jejich úkolem je sledovat stav nemovitostí, navrhovat a organizovat  

údržbu a opravy. 

V roce 2022 se kromě drobností řešily opravy laviček v parku, 

kamenných schodů před kostelem a výměna prasklých skel na střeše 

kostela. 

V letošním roce plánujeme opravu schodů v Bystřici nad 

Pernštejnem a instalaci dveří tamtéž, vymalovat klubovnu v presbyterně, 

natřít zábradlí před kostelem, opravit plot v parku, to vše v Novém Městě 

na Moravě. Bude tedy dostatečný prostor pro brigádnické aktivity všech 

členů sboru. 

Z větších akcí řešíme energetické úspory především presbyterny. 

Prosíme tedy všechny, kteří chtějí a mohou nějak přispět ke 

zkrášlení a opravám, aby se přihlásili u některého z výše uvedených 

hospodářů. 
 

         Ivoš Fiala 

 

Zpráva kurátora 2022  
 

Povzbuzení  
 

Pod vlivem špatných zpráv, které se na nás z okolí valí a které 

dostávají v médiích, ale i našich rozhovorech, poměrně velký prostor, 

můžeme mít někdy pocit, že je všechno špatně. Někdy se zdá, že na nás 

tyto negativní zprávy působí mnohem silněji, než to dobré, co se děje 

v naší blízkosti. Pak často hodnotíme naši situaci jenom podle toho, co 

slyšíme z médií nebo ze zdrojů, které nedokážeme ověřit. Zprávy o 

bezpráví, násilí a katastrofách bychom neměli přehlížet, ale zároveň by 

neměly v našich životech převážit nad radostmi, které můžeme denně 

prožívat díky přítomnosti našich blízkých. Nejsme přitom zcela 

bezmocní. Své starosti a prosby smíme pravidelně svěřovat ve svých 

modlitbách našemu Pánu. Máme také možnost čerpat sílu z Písma, které 

na mnoha místech popisuje lidské chyby, selhání, bezpráví, ale také Boží 

milost, trpělivost a cit pro odpuštění. Když i já někdy podlehnu dojmu, 

že to nemůže dobře dopadnout, tak si vzpomenu si na dávný rozhovor 

s jihlavským rodákem Arne Spitzerem, který přežil Osvětim. Ten mi 

vyprávěl: „V Osvětimi jsme už nebyli lidmi. Viděl jsem kolem sebe tolik 

zla a bezpráví a nemohl jsem s tím nic dělat. Přežil jsem díky své víře.“ 

Věřme tedy i my, že to s námi dopadne dobře. Mějme trpělivost, 

vytrvalost a víru. Modleme se za to.  
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Život ve sboru  
 

Rok 2022 nám přinesl spoustu radostí, ale také nějaké starosti. 

Přijali jsme několik válečných uprchlíků z Ukrajiny. V Novém Městě 

prozatím zůstaly Nataša, Anička, a v průběhu roku se zde narodila 

Sofinka. Přivítali jsme  návštěvu z partnerského sboru v Betzingen. 

Zúčastnili jsme se rozloučení s aktivní farářskou službou Christopha 

Zügela. Zejména díky aktivitě faráře Ondřeje Rumla se obnovila 

ekumenická spolupráce s novoměstskou Římskokatolickou farností. Měli 

jsme možnost hostit vyřazení absolventů Semináře církevní hudby 

evangelické akademie, mezi nimiž byli i dva členové našeho sboru Jana 

Kabrdová a Marek Peňáz. Jejich kantorské nadání a mladický zápal vedl 

ke vzniku smíšeného pěveckého sboru, který nás pravidelně doprovází 

při bohoslužbách. Pro rok 2023 jsme na rozvoj hudby v našem sboru 

získali peníze z Diakonických a rozvojových projektů naší církve. 

Největší investicí byla odborná renovace vstupních dveří do kostel. Jinak 

jsme se věnovali pouze nutným drobnějším opravám a údržbě.   

 

Hledání úspor  
 

Zaměřili jsme se také na hledání úspor energií. Řešení není úplně 

snadné. Například investice do tepelného čerpadla jsou poměrně vysoké 

a musíme vždy posuzovat, zda se vyplatí s ohledem živostnost zařízení. 

Konzultovali jsme možná řešení s několika odborníky a prozatím se 

budeme snažit připravovat taková opatření, která budou ekonomicky 

rozumná. Vyhodnotili jsme, že potřebujeme snížit spotřebu energie v 

presbyterně, jejíž vytápění nás ročně stojí stejně jako vytápění celé fary, 

která je trvale obydlena. Několika nezávislými odborníky nám byla 

doporučena v první řadě výměna oken a oprava dveří, aby nedocházelo 

k tepelným ztrátám. Snažíme se také více hlídat, abychom netopili 

zbytečně v čase, kdy v presbyterně není žádný program. Přistoupili jsme 

také k omezení vytápění lavic v kostele, bez toho, aby došlo ke snížení 

pohodlí při bohoslužbách. V zimě budeme vytápět pouze lavice v hlavní 

části kostela.   

Připravujeme projekt na rekonstrukci nevyhovující elektroinstalace 

v kostele. K tomu chceme přidat také nové ozvučení a osvětlení. Na tuto 

akci chceme využít dotaci z programu IROP. Z tohoto programu by bylo 

možné pokrýt až 95% nákladů. Musíme však nejprve připravit projekt a 

konzultovat jej s památkáři. Cílem by mohla být příprava našeho kostela 

pro to, aby nabízel kromě bohoslužebných shromáždění, také možnost 
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pro častější pořádání různých kulturních akcí jako jsou koncerty, divadla 

nebo výstavy.   
 

Pomněnka  
 

Podařila se jedna velká dobrá věc. V březnu 2022 začala stavba 

Domova Pomněnka. Náš sbor ji výrazně podporuje, za což jsem vděčný. 

Pořádáme Festival pro Pomněnku. Ve sboru je také řada individuálních 

dárců, kteří stavbu podporují finančně nebo pomáhají jako dobrovolníci 

při různých akcích. Stavba Pomněnky běží více méně podle 

harmonogramu a stavební firma hlásí, že by měla Pomněnku dokončit 

v řádném termínu, tedy do konce února 2024. V letošním roce chystáme 

akce, cílené na podporu veřejné sbírky na vybavení Pomněnky, jako jsou 

pečovatelská lůžka, křesla, stoly, židle, vybavení kaple a další nábytek. 

V rámci Svatodušní sbírky připravujeme akci Milion pro Pomněnku, ve 

které chceme využít jeden milion korun, který uvolnilo loňské sborové 

shromáždění, na podporu takzvané matchingové výzvy. Ta spočívá 

v tom, že ke každé darované koruně v rámci Svatodušní sbírky přidáme 

korunu právě z tohoto milionu. Tento postup již odsouhlasila Synodní 

rada.  
 

Salár  
 

V oblasti hospodaření jsme se zaměřovali na to, abychom dokázali 

financovat provoz našeho sboru. Rozpočet za rok 2022 skončil 

schodkem, ale ten je způsobený propadem financí, které máme uložené 

v investičních fondech. Po velkém propadu ze začátku roku 2022 se však 

naše investice již znovu zhodnocují a věříme, že se brzy přehoupnou do 

kladných čísel. Hlavním zdrojem příjmů sborů zůstává salár. Jeho výběr 

v roce 2022 dosáhl na téměř jeden milion korun, což je dobrá zpráva. 

Snažíme se pravidelné plátce saláru oslovovat a informovat je o tom, jak 

s jejich penězi sbor hospodaří. Naším cílem je, aby se nám dařilo salár 

postupně zvyšovat tak, abychom po odluce od státu, která nastane již za 

sedm let, dokázali provoz sboru ufinancovat. Počet salárníků je více 

méně stejný jako v roce 2021. Salár v roce 2022 zaplatilo 568 členů (rok 

2021 - 571 členů). Průměrný roční salár činil 1.770 Kč. Nejvyšší 

zaplacený roční salár zaplacený za jednoho člena byl 84 412 Kč.   
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TOP 5 salárníků novoměstského sboru v roce 2022  

1. 84 412,00 Kč  

2. 28 500,00 Kč  

3. 22 800,00 Kč  

4. 20 000,00 Kč  

5. 17 000,00 Kč  

Zajímavé je porovnání s rokem 2013, kdy jsme začali diskusi o 

tom, že je nutné pravidelně navyšovat částku saláru. Od té doby nám sice 

klesl počet salárníků, ale došlo k zajímavému přesunu v rámci skupin, 

podle zaplacených ročních částek. Výrazně přibylo obětavých dárců, 

kteří jsou schopni platit vyšší částky. Například v roce 2013 platilo salár 

do 100 Kč ročně 137 členů a v rozmezí 1001 Kč až 2000 Kč to bylo 37 

lidí. V roce 2022 byl tento poměr přitom zcela obrácený – viz tabulka. 

Průměrný salár vzrostl téměř na trojnásobek, celková částka je více než 

dvojnásobná.   

 Výše saláru v Kč Počet platících salárníků dle částek 

  2013 2022 

      0-100 137  29  

  101-200 263  67  

  201-300   69  42  

  301-400   34  28  

  401-500   90  87  

  501-600     6  32  

  601-700     8  30  

  701-800     5    9  

  801-900     2    0  

  901-1000   53    0  

1001-2000   29               136  

2001-5000   27  64  

nad 5000      6  44  

  

   2013 2022 

Počet platících salárníků celkem 729 568 

Salár celkem 451 860,00 Kč  997 949,00 Kč  

Průměrný salár na osobu 620,00 Kč  1 770,00 Kč  

  

Petr Hladík, kurátor   
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Košatá práce farářů  
 

Je to už po čtvrté, co píšu zprávu o farářské práci v novoměstském 

evangelickém sboru, tedy dovolte, když ji pojmu trochu jinak. Jedním 

z obrazů pro církev a věřícího je ratolest, vinná réva (J 15), snad i strom 

(Žalm 1). A ty patří k parku u evangelického kostela v NM, blažkovská 

modlitebna je jimi také obklopená, na zahradě sborového domu 

v Bystřici jsou také a nadto v modlitebně v průčelí je malba Zdeňka 

Šorma s tímto motivem, tedy dovolte se přes tento obraz podívat na 

novoměstský sbor a činnost farářů v něm (představte si tedy, že jsme 

jeden strom): 

Žádný strom není sám o sobě. Patří k němu zem, do které je 

zakořeněn. Vděčně čerpáme z toho, co bylo vykonáno, připraveno, 

zavlaženo těmi, kdo tu byli před námi – na to bychom neměli zapomínat. 

A patří k tomu taky péče o to, co tu takto máme svěřené. V minulém roce 

došlo ke třem spíš drobnějším opravám, které se snažily opečovávat to, 

co máme. Byly obnoveny vstupní dveře novoměstského kostela a byl 

pořízen nový pedálník varhan. A do třetice byly oplechovány komíny na 

faře. Vedle toho se konala další drobná práce a péče, nejen ve Městě, ale 

i v obou kazatelských stanicích, kde jsme zdědili nemovitosti s kusy 

pozemků. Starají se o ně presbyteři a hospodáři sboru, jak se o tom píše 

jinde. 

Stromy stejně jako lidé či sbory nejsou na světě samy. Jsem rád, že 

ekumenické vztahy s římskokatolickou farností v NM jsou dobré, osobní 

kontakty mezi faráři dokonce velmi dobré. V roce 2022 jsme společně 

slavili ekumenické bohoslužby v rámci Týdne modliteb za jednotu 

křesťanů a kázal při nich v našem kostele administrátor římskokatolické 

novoměstské farnosti Miro Kulifaj. Otřeseni napadením Ukrajiny jsme 

uspořádali hojně navštívenou cestu ke Třem křížům. A do třetice jsme 

společně připravili Noc kostelů a na jejím závěru se sešli k bohoslužbě 

v katolickém kostele. Dobré vztahy s Církví adventistů sedmého dne 

minulé roky vyústily v to, že se sestry a bratři adventisté scházeli u nás 

v presbyterně (a koncem roku tento pronájem ukončili a vrátili se zpět do 

prostor DPS). Za možnost scházet se u nás byli vděční. Dobré jsou také 

vztahy s okolními sbory i v rámci seniorátu. V listopadu minulého roku 

se u nás konal konvent našeho seniorátu. V červnu jsme v našem kostele 

hostili bohoslužby se slavností Semináře církevní hudby Evangelické 

akademie. K našemu sboru také patří také vazby na sbor v Betzingen. 
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Za podstatné v životě sboru mám to, že jako rostliny nemohou být 

bez slunce a vzduchu, tak i my se potřebujeme coby jednotlivci i jako 

sbor vztahovat vzhůru, vystavovat se paprskům působení Boží 

přítomnosti, Božího Slova, snažíme se nejen při bohoslužbách 

nadechnout z vanutí Ducha svatého. Jsem osobně vděčný, že náš sbor má 

druhého kazatele, Daniela Ženatého, a že tak můžu do kostela přijít 

poslouchat a přijímat a být s rodinou. To je takové trochu osobní 

potěšení a občerstvení rosou shůry, ale myslím a doufám, že nejen pro 

mě. Bohoslužby jsou nadále přenášeny online a záznam z nich je 

vyvěšen na internetu. Sledovanost bývá poslední dobou čím dál větší, jak 

o tom jinde píše Martin Popel, ke mně se jen někdy dostanou přejné a 

vděčné reakce za tuto možnost, jak alespoň na dálku být při 

evangelických bohoslužbách. Bohoslužby dále souvisejí s jednou 

ratolestí, která se krásně zelená a přináší plody – totiž hudbou – nový 

smíšený pěvecký sbor pod vedením obou sborových kantorů dodává 

bohoslužbám další pestrost a zvuk. Jsem vděčný i dalším, kdo se na 

bohoslužbách podílejí! 

Nejmladší větev, ale docela už silná, jsou děti a jejich vyučování ve 

víře. Děti se k „náboženství“ scházejí v Křídlech, na základní škole 

(chodilo tam minulý rok 6 dětí). A druhá skupina ve Městě – k tomu se 

schází v jedné skupině (až 20 dětí) a to bývá živo. Aktivity nedělní školy 

jsou ještě košatější, ale to je popisováno na jiném místě.  

Jen o malinko starší ratolest jsou ti, kdo se scházejí 

k předkonfirmační přípravě, těchto mladých lidí je 12, scházíme se 

pravidelně v pátky a byli jsme společně na třech seniorátních víkendech 

(ve Veselí, ve Velké Lhotě u Dačic a v Praze). Dvakrát jsme spolu 

strávili večer (s táborákem a filmem) s možností přespat do soboty. 

Probrali jsme spolu biblickou dějepravu, dějiny a vyznání církve, snažím 

se otevřít prostor důvěry a možnosti spolu mluvit a sdílet se. A i tak 

ukázat k „slunci nehasnoucímu“ a pozvat k životu víry. 

Trochu tenoučký a choulostivý výhonek je mládež, která se schází 

většinou jednou měsíčně, s menšími přetržkami, okruh jejích 

potencionálních účastníků sice přesahuje 10, ale většinou se sejdou v 

počtu dva až pět. Pokusy o společné setkávání se s mládežníky 

z okolních sborů zatím nevyšly. Nadějí do budoucna je skupina 

současných konfirmandů a dorůstající silná generace dětí, snad se podaří, 

aby žili i nadále ve sboru. 

Pevnější ratolesti v podobě starších se scházeli v rámci střední 

generace, kterou od podzimu nahradilo občasnější a šířeji pojaté setkání 
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s hostem. Konají se biblické hodiny, v Bystřici a Novém Městě (zhruba 

při podobné účasti necelých deseti). Také při jejich vedení a programu se 

střídáme s Danem Ženatým, mně se daří občas dostat na biblickou a být 

posluchačem (doporučuji). Iniciativou bratra faráře Ženatého je setkání 

konfirmačního pro dospělé, kde se schází kroužek dvou neb tří.  

K společné práci na vinici Páně patří také péče o jednotlivé členy a 

členky sboru, ty sdílíme faráři také s pastorační pracovnicí a kruhem 

pastýřské služby. Až na drobné nedostatky se daří všem jubilantům 

posílat přání a nabízet návštěvy. Za nás, faráře, budiž řečeno, že se 

snažíme navštěvovat nemocné a osamělé a taky jít za těmi, kdo se třeba 

z našeho společenství vytratili.  

Takto košatá (a to jsem možná ještě na leccos zapomněl) je šíře 

života novoměstského evangelického sboru, jak ji zažívám a jsem za ni 

vděčný. Neměli bychom zapomínat na to, že tu nejsme na svém a že 

patříme k sobě, že jsme naroubováni na jeden kmen. A že je mnohé 

další, co nás propojuje a spojuje. Na stránkách Zpráv a ohlasů je na místě 

připomenout, že i skrze sborový časopis je možnost být navzájem ve 

spojení a že ho možná nevyužíváme, jak bychom mohli. Děkuji také za 

občasné připomenutí i za tnutí do živého, je-li to třeba.  

Ale rád bych také skončil u plodů společného úsilí, těch je mnoho, 

ale zvlášť bych zmínil pokračující stavbu domova Pomněnka a péči 

členů sboru o uprchlíky z Ukrajiny. Tak ať i dál rosteme… 

A teď už ta jména jednotlivých výhonků a ratolestí, těch nových, 

těch, které spojili svůj život s druhým i těch, kteří nás již předešli k Pánu 

Bohu:  

Pokřtěni byli: Eliška, Vendula a Tomáš Benešovi, Natalie a Lukáš 

Andrejsovi, Šimeón Ruml, Debora Bukáčková, Ondřej Fajmon, Vojtěch 

Král, Eleanor Smrčková, Eliška Musilová, Josefína Slámová, František 

Elis a Samuel Kovalčík 

Oddáni: Jitka Bukáčková a Lukáš Brabec, Lucie Urbánková a Jiří 

Sláma, Žaneta Slonková a Jonáš Kulhánek, Šárka Kucharčíková a Marek 

Salaquarda, Veronika Šikulová a Tomáš Svitek. 

Zemřelí (členové či členky sboru či za přítomnosti některého z 

farářů): Jiří Kadlec z Nového Města, Marie Kyšperská z NM, Marie 

Mičková z NM, Jan Teplý z NM, Pavel Král z NM, Bohuslav Kaša z 

Divišova, Miloslava Kuncová z NM, Božena Slonková z Rokytna, Luboš 

Švanda ze Žďáru, Jiří Kulka z Branišova, Jaroslava Michalová z NM, 

Věra Trojanová ze Žďáru a Aleš Pochop z NM 

Ondřej Ruml 
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Zpráva kulturní komise 
 

V roce 2022 pořádal náš sbor Festival pro Pomněnku. Cílem 

festivalu bylo především zajistit větší povědomí o značce Diakonie 

v našem městě, pak také zajistit propagaci projektu Domova Pomněnka, 

a osvětu Alzheimerovy nemoci. Festival proto cílil na základních pět 

lidských smyslů. 

Festival zahájil tradiční koncert novoměstských pěveckých sborů 

Novocantus a 

Naenina. V červnu 

jsme pak na nádvoří 

Horácké galerie 

uspořádali food 

festival LunchMeet. 

V září se v parku u 

kostela a v kostele 

konala Zahradní 

slavnost. Programově 

nabitý rok pak završil 

koncert Tata Bojs a 

Dobročinná aukce.  

3. ledna 2022 – Novoroční koncert – evangelický kostel 

4. června – Lunch Meet - food festival v Horácké galerii 

11. září 2022 – Zahradní slavnost – park u evangelického kostela 

27. listopadu 2022 – Benefiční koncert Tata Bojs 

11. prosince 2022 – Dobročinná aukce uměleckých děl – podkroví 

Horácké galerie 
 

Aktivita 2022 Výtěžek 

Počet 

účastníků 

Novoroční koncert 21 464,00 Kč 200 

Lunch Meet 40 819,00 Kč 300 

Benefiční koncert 70 450,00 Kč 450 

Zahradní slavnost 17 559,00 Kč 100 

Adventní jarmark 26 499,00 Kč 200 

Benefiční aukce 115 000,00 Kč 50 

Sbírka pokladničky 30 762,00 Kč 

 Celkem 322 553,00 Kč 1300 
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Pořádání tak velkého množství akcí by 

nebylo možné bez velké podpory dobrovolníků jak 

z našeho sboru, tak mimo něj. Chtěl bych proto 

všem, kteří na jakékoliv akci přiložili ruku k dílu, 

ze srdce poděkovat. Seznam by byl dlouhý a nerad 

bych na někoho zapomněl, když už jsme u té 

Pomněnky. 

V pořádání Festivalu pro Pomněnku budeme 

pokračovat také v roce 2023 s tím rozdílem, že 

počet akcí pro veřejnost mírně omezíme.  

Festival pro Pomněnku 2023 

17. června LunchMeet – Horácká galerie 

10. září – Zahradní slavnost – park u kostela 

10. prosince – Adventní benefiční koncert Clarinet Factory a 

Smíšeného pěveckého sboru – evangelický kostel. 

Festival byl v roce 2022 podpořen z Diakonických a rozvojových 

projektů Českobratrské církve evangelické a Grantového systému Města 

Nového Města na Moravě. 

 

Za kulturní komisi Petr Hladík 

 

 

Zpráva Kazatelské stanice v Bystřici n. P. za 
rok 2022 

 

Sborový život je dán pravidelnými bohoslužbami v 7.50 hodin a 

podle možností 1x měsíčně se konají rodinné v 10.30 hod. 

Bohoslužeb se v roce 2022 konalo 50 s průměrnou účastí 11. 

Celkem se bohoslužeb za rok 2022 zúčastnilo 618 bratří a sester. KS v 

Bystřici má evidovaných 68 členů. 

Biblické hodiny se konají od října do května spolu s divišovskými. 

Na programu se střídavě podílí oba faráři - O. Ruml a D. Ženatý. Setkává 

se nás 7-10 a máme z toho velkou radost, dík za toto společenství. 

Z mimořádných akcí naší KS bych zmínila besedu v květnu se 

sestrou farářkou Idou Tenglerovou o jejím pobytu ve Skotsku.  

V červnu se konalo milé setkání, kdy nás na zakončení biblických 

hodin navštívila s. f. Markéta Slámová a několik sester z Nového Města 

na Moravě. 
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V listopadu se konal Večer s hosty, při němž nás po své cestě po 

USA provedli manželé Ženatí. 

Členové KS se po vypuknutí války na Ukrajině také zapojili do 

pomoci ukrajinským rodinám ve městě finančními i věcnými dary.  

V březnu se volilo nové staršovstvo sboru a zastupci naší KS jsou: 

Hana Bučková, Jindřich Kintr, náhradnice: Marta Štursová, Jana 

Mičková. 

V bytě našeho sborového domu jsou nájemnici, kteří se starají o 

zahradu i drobné opravy kolem domu - i jim tedy díky za pomoc. 

Díky patří všem, kteří se starají o chod našeho sborového domečku 

i o vše, co souvisí s konáním bohoslužeb - čtení, hudební doprovod, 

úklid, topení. 

Poděkování patří i Vojtovi Zikmundovi za čtené bohoslužby v 

průběhu roku. 
       

„Pane, Tobě děkujeme za všechno, co se nám podařilo v minulém 

roce, za všechno, co nám bylo k užitku. Naplň nás vírou, láskou, ochotou 

ke službě a také nadějí.“  
        

                                              L.N. 

 

 

Kazatelská stanice Blažkov 
 

V Blažkově se konají bohoslužby 1x měsíčně, v době letních 

prázdnin pak každou neděli. O prázdninách zajišťují bohoslužby faráři 

z tábora v Blažkově. V Blažkově se uskutečnilo 17 bohoslužeb, kterých 

se zúčastnilo 434 lidí, kázalo při nich 9 farářů. Na sbírkách se vybralo 

21.870 Kč. 

 

 

Nedělní škola  
 

Hlavní náplní práce učitelek a učitelů nedělní školy je samozřejmě 

příprava, koordinace, domluva a konání nedělní školy, ke které se děti 

scházejí každou neděli při bohoslužbách (většinou ve dvou skupinách 

zhruba v počtu 10-30 dětí). Scházíme se k setkání pravidelně každý 

měsíc ve školním roce. Koncem roku si zasloužené volno dopřála 

Kateřina Marečková, ale zase se zapojila do učení Veronika Teplá. 

Nedělní školu tak v tuto chvíli vyučují: mladší skupinu – Markéta 
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Popelová Nečasová, Daniela a Debora Šimkovy, Simona Jirků a Debora 

Rumlová. Starší děti pak Tereza Oravcová, Jiří Pech, Zdeněk Slonek, 

Veronika Teplá a Jakub Žárský. 

Péči o na dálku adoptované „Banglakids“ a o kontakt s nimi má na 

starost Simona Jirků – děti si s nimi dopisují a vybírají při sbírkách na to, 

aby i děti ve vzdálené Bangladéši mohly chodit do školy.  

Nejde ale jen o neděle. Učitelky a učitelé také připravili postní 

výzvy pro děti, které měly rodiny vést k jistému postnímu putování a 

usebrání – a za odměnu je čekala načtená kniha. Dále chystali program 

pro rodiny na Zelený čtvrtek, kdy se konala křížová cesta v češtině a 

ukrajinštině, které se zúčastnilo 30 - 40 lidí (nejen z členů našeho sboru).  

V červnu jsme putovali z Fryšavy do Města a bylo nás asi dvacet. 

Na podzim tradičně pak pouštěly děti draky a opékali jsme buřty u 

Slonkova lesa u Rokytna a sešlo se nás okolo třiceti. 

A v adventu děti vyzdobily okna presbyterny a secvičily na Štědrý 

den vánoční hru Markéty Popelové Nečasové a zahrály ji před 

naplněným kostelem.  

Díky za vše, za pomoc a plodnou spolupráci! 
 

Debora Rumlová 

 

 

Zpráva Kruhu na rok 2022 
 

V letošním roce se Kruh sešel dvanáctkrát  s účastí 10 - 15 žen. 

Veškeré činnosti a aktivity směřovaly k adventnímu jarmarku. Výnos z 

prodeje byl podstatnou součástí daru pro Pomněnku. Pro letošní rok 

plánujeme nejen pravidelná setkávání, ale i tematický výlet. 
 

Za Kruh Jana Rusňnáková a Markéta Šimková 

 

 

Zpráva křesťanské služby   
 

V křesťanské službě došlo ke změnám v obsazení. Sestra Trojanová 

zemřela a sestra Kabíčková požádala o uvolnění z této služby. Jsme rády, 

že se do práce zapojí nově sestry Hana Bukáčková, Libuše Králová a 

pokračovat bude také sestra Marta Topinková.  

Píšeme blahopřání k narozeninám a navštěvujeme ty, kteří si to 

přejí. Velmi by nás potěšilo, pokud byste projevili touhu po návštěvě. 
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Pro nás je radostí, když můžeme potěšit, bývá to oboustranné, jde jen o 

to věnovat si vzájemně čas a pozornost.  
 

Marta Topinková  

 

 

Zpráva o online bohoslužbách 
 

Ve vysílání bohoslužeb na YouTube 

(www.youtube.com/@evangelici-nmnm/), tedy v takzvaném 

streamování, pokračujeme, protože stále mívají okolo 20–40 zhlédnutí a 

záznam v následujících dnech a týdnech dalších asi 50–200 zhlédnutí 

(většinou hlavně část s kázáním, kam vede odkaz ze sborového webu). 

Na našem YouTube kanálu je i sestřih dětské vánoční hry. Do budoucna 

plánujeme vylepšit ve vysílání ozvučení varhan a pěveckého sboru a také 

osvětlení (blikající pruhy od zářivek). 
 

     Martin Popel 

 

 

Pastorační pracovnice a kavárnička pro 
seniory 

 

Součástí mé práce jsou především návštěvy bratří a sester našeho 

sboru doma, v nemocnici a v domově pro seniory na Mitrově a v DPS 

v Novém Městě.  V loňském roce jsem vykonala 149 návštěv.   Úzce 

spolupracuji s křesťanskou službou, faráři sboru, kurátorem, 

staršovstvem, nemocničním kaplanem a sestrou kostelnicí.  

Další součástí mé práce je práce administrativní a účetní sboru. 

Komunikuji s úřady (ČSSZ, finanční úřad, pošta, městský úřad, 

pojišťovny atd.). Tisknu a zasílám poštou sborové dopisy. Zajišťuji 

platby energií, faktur, hlídám pravidelné platby nájemného a služeb 

v nově zakoupeném bytě ve Žďáře nad Sázavou a v opraveném bytě ve 

sborovém domě v Bystřici.  Zajišťuji prodej publikací. Vedu pokladnu 

sboru. Vedu sborovou kartotéku a vystavuji potvrzení o darech. 

Provádím inventarizaci majetku sboru.  

Moje práce je rozmanitá, moc mě těší a jsem zde pro všechny lidi 

ve sboru. Pokud víte o někom, kdo by byl rád za návštěvu, anebo je 

osamocen, určitě mi dejte vědět. Nevíme o všech a je pro nás dobré, 

pokud mne nebo bratra faráře někdo na potřebné členy sboru upozorní.  

https://www.youtube.com/@evangelici-nmnm/
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Kavárnička (nejen) pro seniory byla v loňském roce 8x, scházíme 

se v průměrném počtu 13. V březnu nám Zdeněk Smrček ukázal 

Austrálii, v dubnu se s námi Ida Tenglerová podělila o své zážitky 

z pracovního pobytu ve Skotsku, v květnu nám připomněla Lena Lišková 

naše společné partnerství s Betzingen, v červnu jsme se s Milanem 

Kocandou podívali jeho očima do Izraele, v září nám přijela povyprávět 

o Myslibořicích a Pomněnce Michaela Grmelová, na podnět účastníků 

nám ještě jednou Daniela Ženatá přiblížila historii časopisu Český bratr a 

práci v něm, v listopadu jsme „pěšky“ cestovali s Petrem Hladíkem do 

Vídně a v prosinci jsme si v adventně laděné kavárničce mimo rozjímání 

také vytvořili nějaké dekorace na advent domů. Za podněty k náplni 

programu bych byla velmi vděčná. A zveme mezi nás také všechny členy 

sboru, kteří mají v tuto dopolední dobu chuť a čas s námi prožít hezké 

chvíle. Všichni jste zváni. 
 

Martina Dvořáková 

 

Zpráva o webových stránkách 
 

Na webu našeho sboru (nmnm.evangnet.cz) se od loňska téměř nic 

nezměnilo, až na drobnosti jako zapracování některých připomínek z 

loňské ankety a přidání QR kódu pro snazší platby z mobilu na sborový 

účet. Větší změna vzhledu stále čeká na správce Evangnetu, až 

zaktualizují zastaralý software (PHP a Drupal). 
 

Martin Popel 

 

Zpráva o pěveckém sboru 
 

Od září roku 2022 jsme se začali pravidelně scházet každý čtvrtek 

ke zkouškám. Účelem a cílem našeho pěveckého sboru bylo jedenkrát 

měsíčně obohatit bohoslužby a více probádat Nový evangelický zpěvník.  

Začínali jsme ve skromném počtu 14 lidí, nyní jsme již (když se 

sejdeme všichni) na čísle 25. Stále nám však chybí mužské hlasy, 

především pak bas. 

Také jsme zakoupili nový hudební nástroj a zvukovou techniku, 

která nám pomůže zdokonalit zkoušky. 

Na tento rok chystáme větší porci koncertů v období adventu a také 

plánujeme navštívit okolní sbory a podpořit je naším zpěvem. Prvním 

takovým místem bude Jimramov. 

http://nmnm.evangnet.cz/
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Evangelický sbor v Novém Městě na Moravě uspořádá 
 

v neděli 11. června 2023 

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD 
směr 

 

HRANICE NA MORAVĚ, 
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ A 

HRUBÁ LHOTA 
 

Program:  

bohoslužby Hranice na Moravě + rozhovor při pohoštění 

návštěva hospice Citadela Valašské 
Meziříčí 

prohlídka kostelů ve Valašském 
Meziříčí a Velké Lhotě, setkání při 

kávě 
 

Odjezd v 6.30 z NMNM (6.45 Jimramov)  
Předpokládaný návrat okolo 19.00 

 
Cena: 500 Kč (záleží na obsazení autobusu) 

 
 

 
Přihlásit se můžete: na přihlašovací listinu v kostele, nebo 

 e-mailem: nmnm@evangnet.cz 
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Do příspěvků není obsahově zasahováno. 

Názory autorů příspěvků nejsou vždy totožné s názory redakce nebo Farního sboru 

ČCE v Novém Město na Moravě. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají 

jejich autoři. 
 

©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, IČ 43378854 

e-mail: nmnm@evangnet.cz  

Číslo sborového účtu: 253070437/0600 

K tisku připravil Slávek Žilka – e-mail: slavek.zilka@atlas.cz 

mailto:slavek.zilka@atlas.cz

