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Připomínka bratra seniora Josefa Batelky 
 

V loňském roce jsme si připomínali dvě církevní výročí. Sto let 

uplynulo od založení ČCE a nás sbor slavil 120 let od postavení 

kostela. Těmto výročím jsme věnovali pozornost i v našich 

Kavárničkách pro seniory. Při jednom besedování jsme vzpomínali 

na osobnosti, které nás v mládí ovlivnily a přivedly nás k víře. 

Zaznělo zde hodně jmen, ale z úst nás z Nového Města jen dvě – 

Václav Kejř a Josef Batelka. 

Je neuvěřitelné, že koncem května uplyne již dvacet let od 

smrti bratra seniora Josefa Batelky a v červenci sto let od jeho 

narození. Zdá se nám jako by byl stále mezi námi. Moudrá slova 

jeho kázání, která zaznívala v neděli i ve svátky z kazatelny, 

společné příležitostné rozhovory i celé jeho jednání v nás zanechalo 

hluboké stopy. 

Do Nového Města přišel Josef Batelka v r. 1969. Po krátkém 

uvolnění ve společnosti nikdo netušil, že budou následovat léta tvrdé 

normalizace, zvláště nepříznivé k církvím. Kazatelé a faráři byli 

vytrvale sledováni a pronásledováni okresními a krajskými 

církevními tajemníky, kterým museli vysvětlovat svá slova i činy. 

V sedmdesátých letech byly nutné opravy kostela a staršovstvo 

rozhodlo o přístavbě. V té době byly návštěvy tajemníků na faře 

ještě častější, než před tím. Stále se tajemníci na něco dotazovali, 

sledovali, dokonce vyhrožovali odebráním souhlasu. Že by byl 

někdo z věřících ochoten udělat pro sbor práci zdarma, nemohli 

tehdejší mocipáni uvěřit. Bratr senior byl však člověk vzdělaný a 

moudrý a dokázal klidně odpovídat na nepříjemné dotazy a 

předkládat písemné doklady. Znal dobře svá práva. 

Nebylo náhodou, že si ho faráři z celého okresu zvolili za 

svého mluvčího, když museli jezdit do Žďáru na ponižující setkání, 

s nikým menším, než s tajemníkem OV KSČ pro věci církevní. 

Právě tam dokázal bratr senior hájit postoje farářů a ospravedlňovat 

je. 

Při jeho pohřbu byl kostel úplně plný, ani k stání už nebyla 

místa. Lidé stáli ve věži i před kostelem. Ti, kteří přišli vzdát 

poslední poctu bratru seniorovi, nebyli zdaleka jen členové našeho 
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sboru a evangelíci z okolí, ale bylo zde i mnoho občanů Nového 

Města. 

Bratr senior získal za dobu svého působení úctu 

novoměstských obyvatel – milým úsměvem při pozdravu, laskavým 

slovem při náhodném setkání, ale i povzbuzením, když bylo třeba. 

Obrovské vážnosti se těšil u členů Svazu bojovníků za 

svobodu. Pracoval mnoho let jako předseda místní organizace. 

Bratr senior Josef Batelka – básník a spisovatel – byl 

především oblíbeným a nezapomenutelným pastýřem našeho sboru, 

ale i váženým občanem Nového Města. 

 

Jana Černá 
 

 

Zprávy ze sboru 
 
Sbírka na hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty vynesl v našem 

sboru částku 14.445,- Kč.   

A postní sbírka Diakonie vynesla částku 11.348,- Kč. 

Všem kdo jste přispěli, děkujeme. 
 

KALENDÁRIUM KVĚTEN 2019 

3.5.. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

9.5. By 17.00 – biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny 

14.5. NM 19.30 – Kruh 

15.5. NM 18.00 - STARŠOVSTVO 

21.5. NM 9.30 – Kavárnička pro seniory – O svém pobytu 

v českých sborech na Ukrajině bude vyprávět Miky 

Erdinger  

21.5. NM 19.30 – Střední generace  

24.5. NM 18.00 – Noc kostelů 

23.5. BY 17.00  - biblická hodina (liché týdny) 

NM 18.30 – biblická hodina (liché týdny)  

Poslední biblická hodina v tomto školním roce!!! 
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30.5.-

2.6. 
NM - Návštěva sester a bratří z Betzingen  

(2.6. káže Christof Zügel) 

7.6. NM 19.30 – schůzka učitelů NŠ 

 

Kazatelé sloužící v našem sboru v květnu 

 

5.5. Chaloupka Libor 

12.5. Horáková Gabriela 

19.5. Keřkovský Jan – křestní neděle 

26.5. Keller Filip 

2.6. Zügel Christof 

9.6. Šorm Zdeněk 

 

Program -  Noc kostelů – pátek 24.5.2019 

evangelický kostel v Novém Městě na Moravě 

Zahájení v 18:00 hodin 

 pěvecký sbor Naenie  

 varhanní koncert Ondřeje Horňase  

 projekce fotografií Vojtěcha Zikmunda s četbou autorů z 

Vysočiny  

 recitál folkové legendy Petra M. Lutky 

 

Přijďte a pozvěte své známé !!!! 

 

Zprávy ze seniorátu 

 

DEN RODINY 

11.5. v Třebíči od 9:30. Přednáška Ing. Bc. Marcela Blažková, 

Dis.: Efektivní rodičovství. Odpoledne prohlídka města i divadlo. 

Prosíme, hlaste počty těch, kteří se chystají! (Především kvůli 

obědům, ideálně do 5.5.) 

NOC KOSTELŮ 

Koná se v pátek 24. května a je do ní zapojeno více sborů, než je 

níže vypsáno. Ucelenější informace najdete na webu Noci kostelů 

a jednotlivých sborů. 
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POZVÁNÍ DO SBORŮ 

Daňkovice: 

11.5. v 9.30 hodin: Férová snídaně – tradiční hapenning - na 

zahradě u fary v Daňkovicích 

24.5. od 18.15 hodin: Noc kostelů: recitace, dětský zpěv, 

koncert skupiny SUE, filmy. 

Horní Dubenky: 

12.5. od 9:00 bohoslužby, od 10:00 Férový kafe – piknik vedle 

kostela. 

24.5. od 18:00 Noc kostelů: Prohlídka, koncert Ondřej Hájek – 

varhany, Klára Hájková – 

violoncello, opékání buřtů, zpěv i ticho. 

Jihlava: 

12.5. od 17:30 Něco pro uši, pro oči i pro duši. Téma: Kdo moc 

mluví..., zpívá převecký sbor Vox 

humana s komorním orchestrem. 

14.5. od 19.00 Modlitba Taizé v kostele Povýšení Sv. Kříže 

24.5. Noc kostelů od 21:00 koncert Karel Mužátko (trubka), 

Matěj Bok (varhany). 

Moraveč: 

24.5. Noc kostelů: Koncert studentů varhanní hry z Tábora, 

prohlídka kostela, koncert Ten Sing Pelhřimov. 

Opatov: 

26. května od 14:00: Výročí 150 let od postavení kostela. 

Třebíč: 

11.5. Den rodiny (viz výše) 

24.5. Noc kostelů (viz web) 

26.5. konfirmace 

30.5. v 18 hod. bohoslužby o Nanebevzetí 

Velké Meziříčí: 

11. 5. Pečuj doma s námi (Diakonie) 

24. 5. Noc kostelů – africká jak vznikl africký kontinent (klub 

Socrates), dokument a vyprávění 

o Etiopii, koncert C-VOX, prodej výrobků Fair trade, Noční 

filmový klub mládeže 
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Sněžné: 

5.5. 50 let křižánecké roubenky ke sborovým účelům 14h 

bohoslužby (Miki Erdinger), po nich setkání v obecních 

prostorách s bývalými faráři 

17.-18. 5. víkendovka pro děti (Zubří) 

Sázava a Žďár nad Sázavou: 

5.5. Rozmanité odpoledne ke Dni Země (Sázava)  

5.5. 14:00 Přednáška o ultramaratonu, Jakub Řídel - Sázava 

stodola 

5.5. 16:00 koncert 4 kytaristů z konzervatoře J.J. - Sázava kostel  

9.5. 10:00 bohoslužby v Domově klidného stáří 

12.5. 18:00 bohoslužby v Batyskafu s Danielem Junem - Ždár 

n.S., Batyskaf 

14.5. 18:00 Večer s hostem - Alexandr Flek a PARABIBLE - 

Žďár n.S.  

18.5. 10:00-16:00 Diakonie ČCE, Pečuj doma a s námi, setkání 

svépomocné skupiny 

24.5. Noc Kostelů - Divadelní představení, kostel Sázava 

 

OD SOUSEDŮ: 

 

Brno: YESle – bohoslužby pro mládež v Betlémském kostele na 

Pellicově 5, každé pon- dělí od 19:00 až do konce května, znovu 

pak od září. 

 

 

Pozvánky 

Igor Osvald: Istambulská úmluva, legitimně pro i proti 

středa 15. května 2019, od 18:00 

NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 2, vstupné dobrovolné  
Istambulská úmluva není právní předpis, ač je za něj mnohými 

považována. Může ale mít pro nás právní důsledky? Proč tento 

dokument používá kontroverzní termín "gender" a jak mu rozumět v 

daném kontextu? Různé skupiny lidí si volí různé strategie přežití a 



  

7 

 

je nutno přemýšlet o tom, zda některé z nich jsou opravdu obecně 

platné a použitelné.  

JUDr. Igor Osvald působí od počátku 90. let v Brně jako 

advokát a zároveň je aktivním evangelíkem, což mu ale nebrání 

občas o postojích i dogmatech církve pochybovat. K tématu říká: 

Můj současný názor je takový, že z jistého hlediska je Istambulská 

úmluva dokument docela dobrý, avšak z jiného hlediska lze o tom 

intenzivně pochybovat. Je to nejen o jejích právně-technických 

nedostatcích. Ty lze časem napravit. Je to ale také o smyslu Evropy. 

Nebo lépe řečeno: o našem euro-americkém civilizačním prostoru. 

Existují, mimo jiné, dvě současné výrazné interpretace naší 

civilizace. Jednu představuje na mnoha evropských univerzitách 

velmi oblíbený levicový slovinský filosof Slavoj Žižek, který tvrdí, že 

vše je dosud (a asi navždy) založeno na vzájemném nebo 

jednostranně zvýhodněném násilí jedné skupiny lidí vůči druhé: muži 

vs. ženy, bohatý sever vs. chudý jih apod. Zcela jinou interpretaci 

zastával, pro nás literárně docela zblízka, český filosof Jan Patočka. 

Podle něj základem Evropy je "zápas o lidskou duši". Jeho 

známějšími následovníky jsou Umberto Eco nebo Giovanni Reale. 

Ale je to jen metafora a koho to dnes zajímá? Ti, kteří o těchto 

věcech přemýšlejí, mají většinou velmi potřebnou důvěru v konání 

Evropské unie. Ale co když tentokrát jsou pochybnosti namístě? 

Pokusím se do svého programu vměstnat i nějakou muziku, která s 

tématem souvisí.  

 

Jak je na tom ten náš gympl? 

čtvrtek 23. května 2019, od 18:00 

NMnM, Kulturní dům, klubovna č. 1, vstupné dobrovolné  
V Novém Městě se rozběhla diskuse na téma vzdělávání. 

Zasáhla oblast základního školství a přesouvá se i do oblasti 

středoškolské. Iniciativa Svět na jevišti ve spolupráci se studentským 

parlamentem novoměstského gymnázia zve na veřejnou debatu, kde 

chceme diskutovat o vztazích učitelů a žáku, objemu a rozsahu 

učiva, školním stravování, učebních postupech a mnohém dalším. 
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Debatovat přijdou učitelé, studenti i rodiče. A přijďte i vy! Vždyť 

školství v našem městě se týká každého z nás.  

 

 

Poděkování od Úsměváčků 
 

Milí členové ČCE. 

Ráda bych vám všem ze srdce společně s Úsměváčky 

poděkovala za sbírku kterou jste pro nás opět uspořádali. 

Je velmi krásné, v této uspěchané době vidět kolem sebe lidi 

plné empatie a lásky. Bez takových jako jste vy, by byl svět o 

mnoho smutnější. Také se snažíme rozdávat radost, lásku a úsměvy 

a tak jsme se před Vánoci zapojili do sbírky "Krabice od bot" a 

zřídili v naší klubovně sběrné místo. Moc nás potěšilo, že se lidé 

společně s námi do sbírky zapojili a my jsme mohli vykouzlit 

úsměvy potřebným dětem pod vánočním stromečkem. 

Musím vás informovat, že díky vašim sbírkám, mohu pro 

handicapované děti a mladé lidi zajistit materiál do kreativních 

dílniček konaných v naší klubovně, nebo například pobyt v solné 

jeskyni, kam chodí děti nejen odpočívat, ale také posilovat svoji 

imunitu. Také se svými dary podílíte na zdravotním ježdění na koni, 

nebo parawesternovém ježdění handicapovaných. Letos o 

prázdninách také uspořádáme "Usměvavý třídenní tábor" a společný 

výlet asistentů a rodin s postiženými dětmi do Dinoparku Vyškov.  

Velmi ráda bych vás pozvala na dvě akce v Bystřici nad 

Pernštejnem. První bude vystoupení Úsměváčků na Muzejní noci, 

která se letos bude konat 18.5. 2019 a další bude "Benefiční 

divadelní představení Dívka na koštěti", které se uskuteční 

26.10.2019 v 18.00 v Kulturním domě. Samozřejmě vás také rádi 

uvítáme na některé z naši schůzek v klubovně Úsměváčků.  

Přeji vám společně se všemi Úsměváčky krásné jaro plné 

úsměvů.  

 

Soňa Dudková 
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Drobné ohlédnutí 
 

Chtěl bych touto cestou poděkovat pěveckému sboru za 

doprovázení Velkopátečních bohoslužeb. Výběr skladeb a 

především zpěv během vysluhování Večeře Páně, krásně a 

důstojně dokresloval sváteční den. K tomu kázání v podání 

Vojtěcha Hroudy. Co dodat? Děkuji! 

Slávek Žilka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oznámení čtenářům:  
 

Příští číslo našeho měsíčníku vyjde 9.června 2019.  

Uzávěrka je 31. května 2019.  
 

 

©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: nove-mesto-na-morave@evangnet.cz  

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

mailto:slavek.zilka@atlas.cz

