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Bohatý červen  
 

Červen byl obzvláště rozkvetlý a bohatý na různé akce – 

v sobotu 4. června se na nádvoří Horácké galerie konal Lunchmeet 

(foodfestival neboli festival jídla, název samotný pak odkazuje 

k jídlu a setkání) pro Pomněnku. Akce se vydařila, pršelo jen chvíli a 

přišlo hodně lidí (prodaných lístků bylo okolo 300). Víc o této akci 

píše na jiném místě Petr Hladík, jeden z organizátorů setkání. Proto 

jen několik osobních postřehů - zdálo se mi, že se podařilo oslovit a 

tak informovat další část veřejnosti o tom, že se domov Pomněnka u 

nás staví. Program soboty byl pestrý, nešlo jen o jídlo a pití, ale i ty 

byly moc dobré a stály za ochutnání – ale celá akce byla především 

dobrou příležitostí se potkat a být spolu. Organizátorům patří díky a 

zdá se, že nezůstane jen u jednoho ročníku.  

V pátek 10. června se konala Noc kostelů, která byla opravdu 

kostelů v množném čísle, protože program se konal v katolickém i 

našem evangelickém. Noc začala před šestou v našem kostele a jeho 

okolí programem pro děti, který připravila Markéta Nečasová 

Popelová – děti si vyzkoušely spojení svých hlasů v kostele a pak si 

zahrály hru v parku u kostela s hledáním hudebních nástrojů. 

Následoval koncert pěveckého sboru z Jimramova Vocatus 

Ecumenicus, na který do našeho kostela dorazilo asi 80 diváků. 

V kostele se prodávalo fairtradové zboží a podávalo pohoštění. Po 

dalším programu v katolickém kostele (program byl koncipován tak, 

aby se případně daly stihnout všechny programy). se o půl deváté 

v presbyterně konalo promítání filmu Zdeňka N. Bričkovského 

Daruga, slavnost duhy, s úvodním slovem autora a následnou 

diskusí. Na závěr, už za tmy noci jsme slavili závěrečnou 

ekumenickou bohoslužbu v kostele sv. Kunhuty. Myslím, že se Noc 

kostelů vydařila a je v plánu takto v ní pokračovat v příštích letech. 

Děkuji Vojtovi Zikmundovi, který dává dohromady naši část 

programu a také dalším, kdo se na něm podíleli.  

V neděli 19. června se pak konal výlet nedělní školy – šli jsme 

tentokrát opačným směrem než do některé z kazatelských stanic. 

Putovali jsme z Fryšavy, kde dříve (ještě v 80. letech) byla třetí 

kazatelská stanice novoměstského sboru. Šlo nás něco přes dvacet, 

pod Žákovou horou nás přivítal br. Humlíček, pamětník a fryšavský 
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domorodec, který nám pověděl o tom, kde se evangelíci scházeli 

(postupně na třech místech) a jak chodívali do Města (na 

konfirmační přípravu to prý stíhali i za hodinu). My jsme šli čtyři, 

taky proto, že jsme pro 

horké počasí neodolali 

koupání v Medlově i 

koupališti ve Městě. 

Cestou si děti také 

zahrály hru shrnující 

látku nedělní školy 

Zástup stále přichází. Na 

samotný závěr jsme 

dorazili do parku u 

kostela, kde jsme opekli 

buřty a ještě si na závěr odpočinuli a popovídali.  

A do čtveřice – v odpoledni neděle 26. června jsme přivítali 9 

čerstvých absolventů SCHEA (Semináře církevní hudby evangelické 

akademie), kteří zde slavnostně v rámci služeb Božích ukončili své 

tříleté studium. Zněla (jak jinak) krásná církevní hudba – vokální i 

varhanní, kterou vybral a sestavil Ladislav Moravetz, celocírkevní 

kantor a taky vedoucí tohoto semináře. Byl to zážitek. Náš sbor těší, 

že mezi absolventy byli dva členové našeho sboru – Jana Kabrdová a 

Marek Peňáz. Gratulujeme! Staršovstvo plánuje oba dva povolat za 

sborové kantory, zřejmě o sborové neděli 11. září t.r. Po 

bohoslužbách jsme ještě dlouhé chvíle strávili při rozhovorech a 

setkáních v parku při pohoštění. I toho jsme se mohli vděčně 

zúčastnit, díky za pomoc s přípravou i průběhem, nejen při této akci! 

Ondřej Ruml 

 
 

Staršovstvo se představuje III - Ivo Fiala 
 

Moje cesta k víře začala v truhlárně u pana Bukáčka ve 

Sněžném. Tam jsem během práce se dřevem slyšel a viděl působení 

Ducha svatého. 

Následně přišly děti, starosti o bydlení, práci, výchova a 

vzdělání dětí, a to vše v reálném socialismu. Na víru jsem v tomto 
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období nezapomněl. Manželka Jana pochází z tradiční evangelické 

rodiny z Jimramova, svatbu jsme měli v kostele, děti chodily na 

náboženství a byly konfirmovány v Novém Městě na Moravě. Můj 

vztah k víře byl v této době spíše vlažný. 

Odchodem mých a manželčiných rodičů z tohoto světa jsem se 

stále více začal zajímat o smysl života a přiklánět se k duchovním 

hodnotám. Při úmrtí mé mámy mě oslovil Pán tak silně, že již 

nebylo žádných pochyb o mojí cestě tímto směrem. 

Novoměstský evangelický sbor se mně stal přirozeným a 

radostným duchovním společenstvím. Tak jsem po čase také přijal 

nabídku kandidovat do staršovstva. V současné době jsem byl zvolen 

již po třetí, což mě na jedné straně těší. Na druhou stranu si myslím, 

že pro sbor by bylo mnohem prospěšnější, kdyby docházelo k větší 

obměně členů staršovstva.  Třeba stanovit, že členství ve staršovstvu 

může být maximálně dvě období za sebou. Zapojení více sester a 

bratrů do sborového rozhodování by možná zlepšilo vztahy i 

komunikaci. 

Členství ve staršovstvu mě baví, je zajímavé sledovat, jak 

kolektivní a veskrze demokratické rozhodování působí na život 

sboru. V nastávajícím období bych se chtěl držet zásady: „Chcete-li 

Boha rozesmát, seznamte ho se svými plány.“ A tak se těším na 

všechno příští, co s Pánem přijde. 

 

 

Bohoslužby – co vlastně jsou  
 

Co míníme slovem bohoslužby? Co to bohoslužby vlastně a 

vskutku jsou, než se pustíme (už konečně a opravdu) do procházení 

se jimi. Jak už název napovídá – v češtině, ale i v řečtině (leiturgia) 

jde o dění dvojznačné, podvojné (v tom nejlepším smyslu slova). 

V češtině je to „služba Bohu‘ či (a stejně tak i) „služba Boží“ (nám 

lidem). V řečtině pak liturgie - služba lidu či služba lidí (od „leiton“ 

lid a „ergon“ – akce, dílo, služba) – Bohu. Tato nejednoznačnost 

není chybou, ale naopak výhodou, neboť o obojí jde a má jít.  

Také je dobré tušit, že pojem bohoslužba je mnohem širší, než 

jen to, co se děje jen v bohoslužebném shromáždění, v kostelech a 

modlitebnách. Jak píše prof. Filipi o bohoslužbě: „Zahrnuje také 
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bohoslužebné a zbožnostní projevy ,soukroméʿ, mimo zvláštní 

prostory a časy, ve všedním dni a v jeho kontextech, ano i ,etické ʿ 

postoje a kroky věřícího křesťana.“ (Pozvání k oslavě, str. 27).  

Často v souvislosti s vymezením a pojmem bohoslužeb bývá 

připomínáno slovo apoštola Pavla z jeho listu do Říma 12,1: 

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe 

přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá 

bohoslužba.“ Tedy „bohoslužba“ se netýká jen kostelů, ale vlastně 

celého (křesťanova) života. A patří k ní také dvojsložkovost 

bohoslužby v úvodu tohoto článečku zmíněná – totiž Boží sestup 

k nám lidem, kdy se Bůh obrací k nám lidem a „sděluje sám sebe“; a 

také pohyb opačný, vzestupný, kdy se shromážděná církev obrací 

vzhůru a stoupá k Bohu v modlitbě a adoraci (a nejen jich). Bůh 

slouží tím, že mluví ale také tak, že naslouchá a to vlastně platí i o 

shromážděném lidu Páně slavícímu bohoslužby.  

Ondřej Ruml 

 
 

Pozdrav Vojtěch Hroudy 
 

Bratři a sestry, zdravím vás z dlouhé nemocenské, která mi 

brání účastnit se života sboru. Přesněji, nebrání mi nemocenská, ale 

její důvod. Tím je dlouhodobé onemocnění žlučových cest a jater. 

Není třeba popisovat podrobnosti mojí nemoci, není to příliš 

zajímavé. Důležitým mezníkem byla transplantace jater, kterou jsem 

absolvoval před třemi měsíci. Operace proběhla dobře, játra fungují, 

jak mají. To je po mnoha letech úleva. Můžu s hrdostí potvrdit, že 

transplantační systém v naší zemi je kvalitní, velkorysý, 

obdivuhodný.  

Transplantace je složitá operace, po které se často vyskytují 

různé komplikace. To je i můj případ, takže zatím trávím v 

nemocnici víc času než doma. Ale to se zlepší.  

Děkuji vám, kdo jste se mnou byli v duchu. Vaši podporu jsem 

cítil a jsem za ni vděčný. 

Vojtěch Hrouda 
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Informace ze sboru 
Shromáždění, která nás čekají 

2.9. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

4.9. 9.00 – Bohoslužby na zahájení školního roku 

7.9. 18.00 - staršovstvo 

11.9. 14.00 – Zahradní slavnost – zábavně odpočinkové 

odpoledne pro děti a dospělé, hudba divadlo, hry, 

dobré jídlo  

Akce se koná na podporu stavby domova Pomněnka 

17.9. Seniorátní akce – Seniorátní setkání všech generací 

(SSVG) ve Strměchách 
 

Dovolená a zástup 

Ondřej Ruml – dovolená 1.-8.7. – zastupuje Daniel Ženatý 

                        Dovolená 15.-25.8. – zastupuje Daniel Ženatý 

Telefon Daniel Ženatý – 604 282 440 
 

Hosté, kteří budou kázat o prázdninách 

17.7. – Nové Město – Jan Mamula 

21.8. – Nové Město – Lydie Mamulová     

 

Pozvánky ze seniorátu 
SENIORÁTNÍ AKCE A SETKÁNÍ  

POZVÁNÍ DO SBORŮ  

Horní Dubenky:  

2.-10. července stanový tábor Lovětín  

Horní Vilémovice 

Kostel sv. Martina, Kralice nad Oslavou – středa 6.7. v 18.00 hodin 

– Inspirace Janem Husem – přednáší ThDr. Pavel Keřkovský 

Opatov: 

3. července od 14:00. Tradiční open air bohoslužba v Opatově na 

tzv. "farském kázku." Letos přijede nově zvolená farářka pro Opatov 

- Pavla Jandečková. Bohoslužbu doprovodí Canteva, jste všichni 

srdečně zváni.  

Velké Meziříčí:  

18.-22.7. příměstský tábor (nejen) pro ukrajinské děti  
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7.7. v 17.00 hodin – Husův dům – Jan Hus aktuální ve svém díle – 

přednáší Mgr. Světluše Košíčková, Th.D. 

21.8. 10.15 přednáška - Pavel Keřkovský: Spiritualita a písně  

28.8. 14h loučení s prázdninami  

Klokočov u Chotěboře 

Tradiční letní bohoslužby na Klokočově u Chotěboře – každou 

prázdninovou neděli od 15.00 hodin 

AKCE MLÁDEŽE  

17.-19.8. Jihlavské mokřady: Dobrovolnická akce ve spolupráci se 

SHRS Diakonie ČCE – obnova tůní, workshop.  

 
 

Pohřeb, Pavel Král 71 let, 11.6.2022 
 

Je těžké přijmout smrt, která přijde znenadání, a jedná tak 

rychle. Hledáme přirozeně způsob, jak vůbec unést to, co způsobila. 

Jak se v tom vyznat, jak to zvládnout, nebo alespoň, jak umenšit 

zármutek.    

Jednou z možností je – pohnout sám v sobě jakýmsi vnitřním 

kormidlem směrem k vděčnosti.  

Objevit krásu toho, že nám vůbec byl Pavel dán. Že jsme, a 

především vy blízcí – že jste směli spolu s ním prožít kus života. Že 

nám v myslích a srdcích zůstává množina vzpomínek, příhod, 

událostí veselých i smutných, událostí, kterým rozumíme, i těch, 

které zůstaly otevřené, nebo jim nerozumíme.  

To je vzácný, originální poklad, který patří nám, a především 

vám Pavlovým nejbližším.  

Poklad, který vám nikdo nevezme. A když jej hojně užíváme, 

když se k němu vracíme, tak umenšuje náš zármutek, a dává nám 

odvahu k životu. Ani netušíme, jak se to děje.  

O tom mluví i Bible, i to slovo z knihy Kazatel 7,14 na 

Pavlově oznámení – v den dobrý užívej dobra, a v den zlý si 

uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, 

co bude po něm. 

Prvně vybídnutí – užívej v den dobrý dobra, kraličtí mají 

dobrých věcí. Neboj se toho. A pokus se uvědomit si každou vteřinu 
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té chvíle, že se právě teď děje. Myslím, že takové chvíle měl Pavel 

rád a že po nich vlastně toužil. 

A v den zlý si uvědom, že ten i onen den učinil Bůh proto, 

aby se člověk nedozvěděl, co bude potom.  

Zvláštní slovo. Jen tak nás trefí informace, že existuje také zlý 

den, že přijde, a že zde není omylem, i když ho nikdo nezval. Prostě 

přijde.  

A že výskyt dne dobrého a výskyt dne zlého není kolapsem 

stvoření. Oba učinil Bůh.  

A proč ty dny Bůh učinil? Abychom se nedozvěděli, co bude 

po něm. Po tom zlém dni. Kraličtí – aby nenalezl člověk po něm 

ničeho.  

Závan tajemství. Jemné sdělení, že opravdu nemusíme všemu 

rozumět. Že jsou věci, které prostě nevíme a nedozvíme se, ať 

děláme, co děláme. Nenalezneme ničeho, co by naši zvědavost 

ukojilo. 

Nevíme, co bude zítra, nevíme, jak dopadne válka na 

Ukrajině, nevíme, jak to bude dál s touto planetou.  

A také nevíme, co bude s Pavlem, a jeho tělem, co bude 

s námi a našim tělem, až umřeme.  

A nic nám nepomůže to, čeho jsme v životě dosáhli, k čemu 

jsme se dopracovali.  

Výsledek našeho pachtění zjistit co bude potom se scvrkne do 

konstatování, že i na závěr života jsme nazí stejně tak, jako jsme 

byli, když jsme se narodili.  

Tak. A teď se smíme vzepřít. Duch svatý nám dává sílu se 

vzepřít.  A sloveso vědět nahraďme slovesem věřit.   

Věříme. Věříme, možná všelijak rozviklaně a se zastřeným 

hlasem, věříme Bohu, že tento krásný svět přece nenechá jen tak 

zahynout.  

Věříme Bohu, že když už dokončil ten zázrak, a my jsme 

opustili tělo své maminky a poprvé se nadechli, že přece naše, že 

Pavlovo poslední vydechnutí neznamená konec toho originálního 

vztahu mezi Bohem a Pavlem, mezi Bohem a každým z nás. 

Věříme, že Kristus úplně a cele zhladil a uzdravil to, co jsme 

pokřivili, co jsme zanechali bez života a bez lásky.  
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Slova Ježíšova o tom, že se naše srdce nemusí chvět úzkostí, 

protože u Boha je pro nás místa dost, smíme vzít do svých dlaní, 

smíme se jimi těšit, a věřit autorovi, že ví, co říká. 

Smíme klidně a s úlevou opustit všechno pachtění, kterým 

bychom se snažili mudrovat o tom, co bude, až nebudeme. 

S úsměvem vyznejme – nevíme.  

Protože věříme. Že patříme Bohu. Že smrt ten vztah pro 

Kristovy zásluhy nezruší.  

Dnes intenzivně věříme, že Pavel patří Bohu; a smrt ten vztah 

nezrušila…  

Někdo nás čeká. 
 

 

Synod ČCE 2022 
 

V květnu jsem se zúčastnil poprvé jako zástupce Horáckého 

seniorátu synodu naší církve. Neměl jsem před tímto setkáním žádná 

očekávání. Přišlo celkem hodně materiálů, které jsem neměl sílu 

nastudovat, ale vzhledem k tomu, že jsem i členem hospodářské 

komise synodu, která se scházela již od začátku roku, tak jsem měl 

tušení o tématech, která budou na synodu aktuální. A už 

z předešlého setkání synodní rady se zástupci seniorátů bylo zřejmé, 

že největší debata se povede o novém rozložení seniorátů.  

Při samotném jednání jsem byl velmi mile překvapený, jak 

profesionálně bylo vše připraveno a jaký hladký průběh jednání 

mělo. A jak to na podobných setkáních bývá, těšil jsem se také 

z přítomnosti na neformálních rozhovorech, které jsou pro 

projednání některých důležitých věcí nesmírně důležité. Ukázalo se 

to třeba u návrhu k novému rozložení seniorátů, kdy to na začátku 

synodu vypadalo, a teď to prosím myslím obrazně, na bitvu 

odehrávající se za zvuku polnic a svištění valašek. Nakonec se hrany 

podařilo obrousit na neformálním pátečním podvečerním posezení 

na zahrádce svitavského restaurace Coolna, kde vznikl nový, 

konsenzuální návrh, který při sobotním jednání prošel celkem 

hladce, a v naší církvi se tak otevírá debata o nové podobě seniorátů. 

Člověk by řekl, že se jedná jenom o překreslení mapy, ale ono to má 

reflektovat situaci, kdy bude docházet k častějšímu slučování sborů 
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či vytváření regionálních sborů a možná i rušení sborů, což bude 

vyžadovat mnohem více práce od seniorátních výborů a jejich 

částečnou profesionalizaci. 

Na sobotní jednání synodu jsem byl také osloven, abych 

připravil úvodní modlitbu, a tak ji přikládám též, spolu s některými 

důležitými prohlášeními. Kompletní usnesení synodu najdete na 

stránce synod.e-cirkev.cz. Odkaz najdete také na webu našeho sboru. 
 

Petr Hladík, kurátor sboru 

 
 

Modlitba Petra Hladíka na synodu ČCE 
v květnu 2022 
 

Bože, děkujeme ti, že jsi nás nechal odpočinout. Děkujeme ti, 

že jsi nám ráno otevřel oči. Zorničkami k nám proniklo sluneční 

světlo. Viděli jsme, jak náš hrudník pravidelně klesá a stoupá. 

Konečky prstů jsme se dotkli své tváře. Do dlaní nabrali vodu a 

omyli si obličej. Vzali si na sebe oblečení, ve kterém se cítíme 

dobře. Nasytili jsme svůj žaludek jídlem. Venku jsme ucítili vůni 

jara a viděli, že svět kolem nás je v pohybu.  

Možná pro nás bylo těžké vstát a rozhýbat své kosti, svaly i 

mozek. Nakonec jsme ale vstali, a vypadá to, že to dáme. Jsme 

vděční za to, že můžeme vidět, dýchat, slyšet, cítit, hýbat se. Jsme 

vděční za zázrak života, za to, že ho smíme prožívat v bezpečí. Jsme 

vděční za svobodu, ve které můžeme žít, a ve které se můžeme 

rozhodovat. Že si můžeme povídat se svými milými, že můžeme 

naslouchat jeden druhému, a že se můžeme svěřovat i Tobě. A 

obracet se na Tebe se svými prosbami. 

Prosíme i za ty, kteří do tohoto dne vstoupili s mnohem menší 

nadějí. Třeba proto, že nedokážou najít společnou řeč se svými 

blízkými, sami se uzavřeli před světem, nebo se nedobrovolně ocitli 

za zavřenými dveřmi. Prosíme za lidi, kteří prožívají další den, který 

pro ně je s největší pravděpodobností opět plný bezpráví a násilí, a 

možná se budou obávat o svůj život. Dávej jim prosím naději vidět 

tvoji dobrotu a laskavost. Třeba jen v malých záblescích, které 

můžou být právě pro tyto lidi bez naděje mnohem důležitější než náš 

https://synod.e-cirkev.cz/
http://nmnm.evangnet.cz/clanek/usneseni-4-zasedani-35-synodu-cce
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pocit jistoty. Jsme vděční za to, že nás všechny zveš do své 

společnosti. Že dáváš dohromady silné i slabé, jisté i ustrašené, lidi 

různých názorů, ale jednotné víry.  

Amen. 

 
 

Návrh na nové rozložení seniorátů 
 

Do sborů, na poradní odbory mládeže a na konventy posílá 

církev návrh na nové rozdělení seniorátů. Návrh má odstartovat 

diskusi v církvi na toto téma. Počítá se v něm s redukcí počtu 

seniorátů a s profesionální administrativní podporou činnosti 

seniorátních výborů.  Začíná celocírkevní diskuse, sběr podnětů a 

případných změn tohoto konceptu. Pokud by se záměr ukázal jako 

funkční a přijatelný, vystoupily by změny v platnost nejdříve od 

roku 2027. Připomínky ze strany sborů a seniorátů projedná synod 

v roce 2023. 

I. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

II. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Zlínského 

kraje. 

III. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území 

Jihomoravského kraje. 

IV. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území Kraje 

Vysočina a Jihočeského kraje. 

V. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území 

Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje 

a okresů Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Nymburk ve 

Středočeském kraji. 

VI. seniorát tvoří farní sbory, jejichž sídlo leží na území hl. m. 

Prahy, Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Plzeňského kraje a 

okresů Benešov, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-

západ, Příbram a Rakovník ve Středočeském kraji. 

VII. seniorát tvoří ochranovské sbory při ČCE. Konvent 

Ochranovského seniorátu při ČCE může rozhodnout o jejich 

začlenění do územně členěných seniorátů.(Kazatelské stanice 

jsou součástí stejného seniorátu jako jejich mateřský sbor.) 
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Prohlášení – Žijeme spolu v jedné církvi 
 

"Žijeme spolu v jedné církvi, stejně jako v celé společnosti – 

lidé heterosexuálně i homosexuálně orientovaní. V Ježíši Kristu není 

mezi námi rozdílu. V něm Bůh přišel mezi nás a dosvědčil svou 

lásku ke všem lidem, zejména k opomíjeným a opovrhovaným. Na 

kříži na sebe vzal hřích každého člověka a ve svém vzkříšení dává 

každému naději nového života. 

Bereme vážně biblické svědectví o Bohu. Věříme, že Písmo 

svaté se nám působením Ducha svatého aktuálně stává jeho slovem. 

To platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu 

chování. Čteme-li Bibli od jejího středu, totiž Ježíše Krista, říká nám 

zřetelně a jasně: Bůh ve své lásce přichází ke každému z nás. Tím 

také ovšem často překračuje hranice dané lidskými předsudky. 

Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky 

se lidé homosexuální orientace mnohdy necítí v našich sborech 

dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto 

lidem ubližovala. Omlouváme se jim. 
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Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita 

Božího království odráží v našich vztazích. Bereme vážně 

apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to, co slouží pokoji a 

společnému růstu. Přejeme si, aby lidé s homosexuální orientací 

nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni 

i se svými partnery a partnerkami. 

Víme, že k problematice homosexuálních vztahů existují různé 

výklady a porozumění. Nechceme, aby to vedlo k radikalizaci a 

nesnášenlivosti ve společnosti i v církvi. Vždyť právě v 

Českobratrské církvi evangelické, vzniklé v živém rozhovoru 

různých církevních tradic, smíme své odlišnosti unést a být jednotní 

v Ježíši Kristu." 

 

 

Prohlášení o vztahu ČCE k muslimům 
 

Prohlášení 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve 

evangelické o vztahu k muslimům Jako českobratrští evangelíci si 

uvědomujeme společnou odpovědnost všech lidí za život v míru, za 

spravedlnost a mravní hodnoty, za zachování stvoření. Považujeme 

za důležité, aby se všechny skupiny obyvatelstva mohly podílet na 

dialogu a hledání společných hodnot. Cílem tohoto textu je 

připomenout, co je dobré o islámu vědět, postavit se proti 

předsudkům vůči muslimům v české společnosti, vyjádřit svoji 

připravenost k dialogu s muslimy a přispět k pokojnému soužití. 

Tímto prohlášením se obracíme na členy Českobratrské církve 

evangelické, aby se ve svých sborech a ve svém okolí setkávali s 

muslimy a přispívali k porozumění a pokojnému soužití. Obracíme 

se také na muslimské náboženské obce a jednotlivé muslimy žijící v 

České republice se zájmem o praktickou spolupráci. Se stejným 

apelem se obracíme na veřejnost, intelektuály, filozofy, umělce, 

novináře a politiky České republiky na všech úrovních. 

Celý text najdete na webu synod.e-církev.cz 

 

 

 

 

https://synod.e-cirkev.cz/zpravy-ze-synodu/2022/prohlaseni-synodu-cce-o-vztahu-k-muslimum/
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Festival pro Pomněnku 
 

V sobotu 4. června 2022 jsme uspořádali food festival Lunch 

Meet. Na nádvoří Horácké galerie přišlo zhruba 300 návštěvníků. 

Všichni měli 

možnost ochutnat 

atraktivní jídla a 

nápoje v podání 

specialistů na street 

food, barista roku 

připravil ochutnávku 

kávy, Lukáš Hejlík s 

Alanem Novotným 

pobavili přítomné 

Listováním, a z části 

odpoledne odvysílal přímý přenos Český rozhlas Vysočina. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na pořádní festivalu 

podíleli i těm, kteří přišli a Pomněnku takto podpořili. Výtěžek ze 

vstupného činí více než 40 tisíc korun.  

V rámci podpory Domova Pomněnka chystáme neděli 11. září 

2022 od 14:00 

Zahradní 

slavnost. Těšit se 

můžete na 

divadlo pro děti, 

dobré jídlo, 

testování paměti 

nebo vystoupení 

pěveckého sboru. 

Budu rád, když 

přijdete. 

Pomněnku můžete i nadále podpořit i přímo finančně a to 

buďto pravidelným nebo jednorázovým darem.  

Petr Hladík 
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Foto z food festivalu Lunch Meet – autoři: 

 Vojtěch Zikmund, Miloš Neumann. 



  

16 

 

Prohlášení k situaci na Ukrajině 
 

Synod ČCE vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejichž 

života zasáhla agrese Ruské federace proti Ukrajině, vyslovuje jim 

svou solidaritu a věnuje jim své přímluvné modlitby. Děkujeme 

všem, kdo se v této válečné krizi snaží pomoci. Zároveň jako 

křesťané odmítáme výroky církevních představitelů, jako např. 

moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují. 

 

 

Konfirmační cvičení pro dospělé  
 

 

Náš novoměstský sbor nabízí 

Pro každého, kdo má zájem 

Listopad 2022 – březen 2022 

12 lekcí  

Dvakrát měsíčně úterý večer 

Konfirmace o velikonoční neděli 9.4.2023 

Hlásit se můžete hned, nebo do 20. října t.r.    

Více informací podají faráři sboru. 
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