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Z jednání staršovstva dne 1.12.2021
Staršovstvo na své prosincové schůzi v rámci 12 bodů jednání
mimo jiné - připravovalo mimořádné sborové shromáždění 12.
prosince s volbou Daniela Ženatého.
Rozhodlo, že nové zpěvníky začneme používat až v roce 2022 a
budeme se snažit hledat nové varhaníky a motivovat je k jejich službě.
Souhlasilo s pronájmem bytu ve sborovém domě v Bystřici Marii
Cigáňové a také s překlenovacím pronájmem bytu ve Žďáru po dobu
budování nástavby.
Vyposlechlo informaci L.Krále o nabídce obce Blažkov na
možnost opravy části oken modlitebny z grantu získaného obcí.
Souhlasilo s nabídkou varhanáře Tomáše Jeřábka na opravu
varhan a pořízení nového pedálníku (na základě vyjádření
L.Moravetze a M.Peňáze).
A zabývalo se v návaznosti na rozhovor při svém výjezdním
zasedání hospodařením sboru a především výběrem saláru stanovením jeho minimální výše a její komunikace se členy našeho
sboru - na základě pečlivě zpracovaného materiálu připraveného
kurátorem Petrem Hladíkem (tomu popřálo také k jeho nové funkci
seniorátního kurátora a opožděně také k životnímu jubileu).
Ondřej Ruml

Modlitba pro první týden adventu
Uf, už jsme v tom zase... Máme tu další covidovou vlnu. Jsem z
toho střídavě sklíčený, netečný nebo naštvaný.
Pane, vnímám, že ostatní jsou na tom často podobně. Prosím Tě
tedy: Osvětluj nám svou naději, abychom mohli dál jít. Znovu v nás
probouzej soucit k lidem, kteří jsou v ohrožení života, zdravotníkům, kteří
o ně pečují, k těm, kteří se dostávají do těžké existenční situace, a
všechny blízké těchto lidí. Posiluj naši vůli jim pomáhat. Uč nás
trpělivosti a laskavosti, tak jako Ty jsi trpělivý s námi a laskavý k nám.
Bojím se taky, že při tom všem zapomínáme na jiné sociální problémy.
Dávej nám moudrost chápat jejich příčiny a sílu s nimi něco dělat. Je
toho tolik, že je z toho úzko. Pomáhej nám zůstat střízliví, abychom
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věděli, na co stačíme. Stůj při nás a drž nás, Pane. - vlastní modlitba ...společně se k Tobě modlíme: Otče náš…
Modlitbu připravil: Jakub Trusina, student evangelické teologie, 27
let, Pardubice

Informace ze sboru
Sbírka, která nás čeká:
25.12. na první svátek vánoční bude sbírka určena na podporu
bohoslovců a vikariátu.

Shromáždění, která nás čekají

19.12.
Čtvrtá
neděle
adventní
24.12.
Štědrý
den
25.12.
Boží
hod
vánoční
26.12.
Štěpán
2.1.
2022

KRUH - z epidemiologických důvodů zrušen
KAVÁRNIČKA PRO SENIORY - z epidemiologických
důvodů zrušena
19.30 – Střední generace – koncert
7.50 By
9.00 NM
Bohoslužby pro malé i velké
14.00 By – Nešpory
15.30 NM – bohoslužby s dětskou vánoční slavností
7.50 By – bohoslužby s Večeří Páně
9.00 NM – bohoslužby s Večeří Páně

9.00 NM - bohoslužby – Joel Ruml
10.45 Blažkov – bohoslužby s Večeří Páně – Ondřej Ruml
„NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY“
7.50 By – bohoslužby s Večeří Páně
9.00 NM – bohoslužby s Večeří Páně
3.1.2022 19.00 – NM – Novoroční benefiční koncert pěveckých
sborů Naenia a Novocantus
18.00 - staršovstvo
5.1.
19.30 – schůzka učitelů nedělní školy
7.1.
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150 let od narození Františka Žilky
V červnu letošního roku uplynulo století a půl od narození
Františka Žilky, významného rodáka našeho sboru a profesora Nového
zákona na „naší“ teologické fakultě Dovolte opožděně pár slov o jeho
životě a díle:
Narodil se 1. června 1871 v Dolní Rozsíčce nedaleko Blažkova,
v tamější evangelické škole
pak začal své vzdělávání,
v němž pokračoval na
českém gymnáziu v Brně.
Teologii studoval ve Vídni,
Halle,
Edinburghu
a
Lausanne. „V roce 1896 byl
ordinován a povolán do
Čáslavi za osobního vikáře
faráře Františka Kozáka, od
konce roku 1899 pak dva
roky působil v Táboře jako
misijní ,cestující kazatel‘
v diaspoře. V prosince 1901
jej za svého prvního faráře
povolal nově založený
reformovaný
sbor
v Mělníce, kde setrval
následujících 18 let a také
se oženil. Odtud byl v roce 1919 povolán na nově založenou Husovu
bohosloveckou fakultu. V tomtéž roce získal čestný doktorát na pařížské
univerzitě a od 1. října byl jmenován profesorem Husovy fakulty.
Vyučoval na ni 20 let až do jejího uzavření za německého protektorátu a
byl pětkrát jejím děkanem,… Poválečného znovuotevření fakulty se už
nedočkal, zemřel ještě za války, 9. února 1944. Pochován je na
mělnickém evangelickém hřbitově…
Již za svého farářského působení publikoval řadu prací zaměřených
převážně na významné postavy české i světové reformace, psal o Husovi,
Kalvínovi, Komenském, ale také o Palackém či Havlíčkovi… Překládat
také z angličtiny skotskou náboženskou beletrii. Jeho rozhodnutí věnovat
se novozákonní biblistice (na založené evangelické teologické fakultě)
proto mohlo působit překvapivě. Hned se však na tento svůj obor plně
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soustředil. Pojal svůj úkol jako zakladatelský a vytvořil si plán publikací,
které by obor postupně pokryly a mohly sloužit jednak studentům
teologie jako základní učebnice, jednak širší veřejnosti jako přístupný a
přitom spolehlivý zdroj informací.“ (Jan Roskovec, František Žilka, TRE
1/2021, str. 90n).
Z jeho díla – coby předního představitele teologického liberalismu vystupuje zvlášť jeho překlad Nového Zákona (1933), ve kterém se
pokusil převést kanonický text srozumitelně pro současného člověka,
kterému kralický překlad zněl sice slavnostně, ale ne vždy mu mohl
porozumět.
Dovolte krátkou ukázku jeho překladu (z prologu Janova
evangelia): „Na počátku bylo Slovo, Slovo bylo u Boha, Bůh bylo to
slovo. Bylo od samého počátku u Boha. Všecko povstalo skrze ně, bez
něho nepovstalo nic, co povstalo. V něm byl život a život byl světlo lidí.
To světlo svítí v temnosti, ale temnost ho nepojala… Pravé světlo, které
osvěcuje každého člověka, byl ten, který přicházel na svět. Byl na světě,
svět povstal skrze něho, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastnictví,
ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale všem těm, kteří ho přijali, dal moc státi
se dítkami Božími, těm, kteří věří v jeho jméno, kteří byli zplozeni ne
z krve ani z vůle tělesnosti ani z vůle mužovi nýbrž z Boha. Slovo se
stalo tělem a ubytovalo se mezi námi; patřili jsme na jeho slávu, slávu,
jakou má jenom jediný Syn od Otce, plný milosti a pravdy.“
Ondřej Ruml

Rok 2000 v novoměstském sboru
(dle zápisků D.Ženatého přepsal a drobně upravil Ondřej Ruml)

Život sboru
Jaromíra Krutilová, presbyterka z Bystřice nad Pernštejnem
zemřela 17. ledna. Na její místo nastoupila náhradnice Marta Svobodová
V dubnu rezignovala Alena Buchtová na členství ve staršovstvu.
V srpnu jsme zpívali při bohoslužbách poprvé z Dodatku
k Evangelickému zpěvníku.
Poprvé se konala konfirmace v září, protože jsem byl na jaře
v Londýně. Ukázalo se, že konfirmace v září má mnohé výhody. Mj.
umožňuje prázdninové soustředění konfirmandů, a je větší
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pravděpodobnost, že konfirmandi „přejdou“ snáze do sdružení mládeže,
než když mezi konfirmací a schůzkami mládeže uplyne celé léto.
Miroslav Pokorný rezignoval na funkci presbytera. Nahradil jej
náhradník za Blažkov Zdeněk Andrejs.
Na neděli Díkčinění s námi byli sestry a bratři z Bohemky a
Veselynivky. Jako dar jsme od nich dostali vázu a ozdobnou kazetu.
V listopadu začalo konfirmační cvičení pro dospělé. Zpočátku se
jej účastnilo 14 lidí, dokončilo 6.
Po deseti letech se nekonala nedělní škola v našem obývacím
pokoji na faře, ale mohla se konat v nově odhlučněné Presbyterně.

Opravy
Město provedlo odvodnění kolem evangelického hřbitově v Novém
Městě. My jsme udělali úklid terénu.
V blažkovském kostele jsme vyměnili okna na západní straně
kostela. Výměna stála 50 tisíc Kč.
V srpnu se konala týdenní brigáda mládeže v Novém Městě, na
úpravu terénu a plotů kolem kostela. Proběhla druhá etapa odvlhčení
kostela. Byly provedeny sanační omítky kolem obvodu kostela,
vzduchové kanály pod lavicemi, opraveny lavice. Nás tato akce stála 65
tisíc Kč, zbytek uhradil stát.
V září začaly práce na rekonstrukci presbyterny. Především
odvlhčení, zvuková izolace od kostela, ostění kolem oken a dveří,
nástěnky, svítidla. Vše podle návrhu Barbory Veselé. Celkové náklady
byly 70 tisíc Kč.
Začala oprava fary – střecha a půdní vestavba. Provedla firma
Holý-Marek z Rozsoch.
Oprava balkónu v Bystřici – 20 tisíc Kč.

Sbírky a finance
Od evangelického sboru v Innsbrucku jsme obdrželi dar 21 tisíc
Kč.
Salár byl 319.950 Kč.

Cizina.
Na tři měsíce jsem 24. ledna odjel na studijní pobyt do Londýna.
Na velikonoční neděli byl hostem nejvyšší představitel Unionované
církve ve Velké Británii bratr McIntosh.
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Poslední neděli v dubnu měl koncert v kostele pěvecký sbor
z Holandska.
V červnu přijela sestra Gertrud Hirschburgerová z Německa, s ní
deset sester. Na cestě do Bystřice pod Hostýnem u nás strávily dva dny.
Na přelomu července a srpna byli oba faráři s mládeží
v Hohendorfu, bylo nás 13.
Na přelomu srpna a září bylo na Krátké v rekreačním objektu
Okresního úřadu 12 hostů z Innsbrucku.
Od 18. do 22. října jsme v našem sboru hostili zájezd sester a bratří
z českých sborů na Ukrajině. Zájezd jsme organizovali my, spolu se
sborem ve Valašském Meziříčí a Petrem Brodským. Náklady našeho
sboru na tento zájezd činky 50 tisíc Kč. Tyto náklady byly pokryty dary
členů sboru.
Kurátorka Simeona Zikmundová byla v Betzingen na instalaci
nového faráře Christopha Zügela.

Jiné
Zdeněk Slonek uspořádal pro děti výlet s přespáním.
Střední generace se vydala na výlet do okolí Křižánek pod vedením
Jaroslava Teplého.
V květnu skončila moje administrace sboru ve Sněžném, trvala více
než rok.
Střední generace byla koncem května na víkendovém pobytu
v Daňkovicích. V červnu jsme jeli autobusem na seniorátní den rodiny
do Horní Krupé.
Rodinná neděle – loutkové divadlo a výlet.
Do Litomyšle na celocírkevní shromáždění k 500. výročí Jana
Augusty jsme jeli v září autobusem.
Na seniorátní setkání všech generací do Myslibořic jsme jeli
autobusem.
Ve městě bylo ustaveno Hospicové hnutí Vysočina. Mezi
zakladateli byli členové našeho sboru Eva Pelikánová a Vojtěch
Zikmund.
O víkendu první adventní neděle organizoval Klub Sluníčko spolu
s naším sborem Festival staré hudby. Tak nadále až dosud.
Druhou adventní neděli se konalo shromáždění nad poezií Josefa
Batelky.
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O smrti s moudrými
V listopadu
vyšla
v nakladatelství
Kalich
kniha
rozhovorů, které vedli Lucie
Vopálenská a Michal Plzák, s 26
osobnostmi současnosti, o smrti –
Pro smrt uděláno: živé rozhovory o
posledních
věcech.
Mezi
zpovídanými na toto téma jsou
známé osobnosti (i z naší církve –
farář Miloš Rejchrt) či ze
společnosti (Jiřina Šiklová, Ivan
Havel – v jejichž případech byly
oba
rozhovory
také
jejich
posledními), ale přišlo mi, že
nejzajímavější
jsou
rozhovory
s těmi, kdo jsou mi a nám jakoby
vzdálenější
(filosof
Stanislav
Komárek, psychiatr Radkin Honzák či básníci Krchovský a Hruška).
Kniha přináší pestrou škálu výpovědí a svědectví těch, kdo mají
blízko ke smrti – věkem, profesí, zájmem. Knihu nejde číst jedním
dechem, i v době případného listopadu je vhodné raději číst po menších
dávkách. Kdybyste o knihu stáli, ozvěte se, je možné ji (do)objednat
(cena 500 Kč).
Ondřej Ruml

Nejen advent s Richardem Rohrem
Na listopadovém setkání Střední generace farář z druhého
brněnského městského sboru Martin Horák velmi přehledně a poutavě
povídal o postavě amerického teologa Richarda Rohra a jeho pojetí
mužské spirituality.
Dovolte kousek z jeho adventních meditací:
Adventní zvolání „Přijď, Pane Ježíši“ znamená, že celé křesťanské
dějiny je třeba prožívat v uvážené prázdnotě, v záměrné nenaplněnosti.
Dokonalá plnost teprve přijde a my ji nemáme vyžadovat už teď. To
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udržuje náš život otevřený, zvláště vůči milosti a budoucnosti vytvořené
Bohem, a nikoli námi. Právě to znamená „bdít“, jak nás k tomu
evangelium naléhavě vyzývá! Advent vystihují další slova – máme být
uvědomělí, činorodí, pozorní, bdělí a bdící. Advent je především voláním
k plnému vědomí a upozorňuje na jeho vysokou cenu.
Když vyžadujeme vzájemné uspokojení, když chceme, aby se dějiny
vyvíjely podle našich představ, když žádáme, abychom byli zbaveni své
úzkosti nebo zdroje své nespokojenosti, a jakby vyčítáme: „Proč jsi to
pro mě neudělal?“, „Proč mi to život nedopřál?“, odmítáme tím vlastně
říci: „Přijď, Pane Ježíši.“ Odmítáme tak očekávat celkové pochopení,
které vždy vyjevuje jedině Bůh.
„Přijď, Pane Ježíši“ znamená skok do svobody a odevzdání se,
které se po právu nazývá ctností naděje. Teologická ctnost naděje je
trpělivou a důvěřující ochotou neuzavírat se, nedomáhat se konkrétních
řešení, a přesto být spokojeni, a dokonce šťastní, protože naše
uspokojení je nyní na jiné úrovni a náš zdroj není v nás. Jsme s to
důvěřovat, že Ježíš zase přijde, stejně jako přišel do naší minulosti, do
našich soukromých dilemat a našeho trpícího světa. Naše křesťanská
minulost se tak stane křesťanskou předehrou a „Přijď, Pane Ježíši“
nezazní jako zoufalý výkřik, nýbrž jako pokojné zvolání vyjadřující
nesmírnou naději.
Ondřej Ruml

Stavba Pomněnky začne v roce 2022
Po šesti letech příprav se v příštím roce začne v Novém Městě na
Moravě stavět Domov Pomněnka. 11. listopadu vypršela lhůta pro
podání nabídek ve veřejné zakázce na stavbu domova. Nabídky s cenou,
která je pod nepřekročitelnou hranicí 95 milionů korun (bez DPH),
podalo celkem jedenáct stavebních firem. Nyní probíhá vyhodnocení
nabídek a do konce roku by měla Diakonie podepsat smlouvu s vítěznou
firmou. Ta by pak měla do poloviny března příštího roku převzít
staveniště a měla by začít stavět. Stavba bude podle zadání veřejné
zakázky dokončená a zkolaudovaná nejpozději v únoru 2024.
Investorem stavby a provozovatelem bude Diakonie ČCE, středisko
Myslibořice. Pomněnka bude sloužit lidem nad padesát let, kteří
onemocněli Alzheimerovou nemocí, či trpí jinými typy demence.
„Chceme, aby tito lidé mohli žít v dosahu svých blízkých, v místě, které
9

znají. Řešíme tím tedy absenci pobytových služeb pro tyto lidi, a zároveň
podporujeme jejich rodinné vazby,“ uvedla Michaela Grmelová
z Diakonie Myslibořice. Na přípravách stavby spolupracuje Diakonie
s naším sborem. V roce 2022 se proto chystáme podpořit veřejnou
sbírku. Staršovstvo sboru nyní jedná o možnostech podpory.
Jednou z plánovaných aktivit by měla být pěší pouť Petra Hladíka
kolem České republiky, díky které chce vybrat část peněz na vybavení
domova. Naší hlavní podpůrnou aktivitou pak bude celoroční Festival
pro Pomněnku. Zde je jeho přepokládaný harmonogram. Některé
termíny ještě budeme upřesňovat, stejně tak podrobnosti k jednotlivým
akcím:
1. Novoroční koncert novoměstských pěveckých sborů
– termín 3. ledna 2022 od 19:00, místo evangelický kostel.
Navážeme na již tradiční akci, která v minulých letech lákala
stabilní počet diváků.
2. Noc kostelů – termín červen 2022, místo evangelický
kostel. Tradiční akce, při které se propojíme s dalšími institucemi –
Římskokatolická farnost, Horácké muzeum, Horácká galerie.
3. Food festival s Lukášem Hejlíkem – termín sobota 4.
června 2022 14:00 – 22:00, místo nádvoří Horácké galerie,
případně KD. Nová aktivita jejímž cílem je oslovit širší publikum.
Návštěvníkům chceme nabídnout nečekaný kulinářský zážitek.
Touto atraktivní formou tak zasáhneme všech pět lidských smyslů:
chuť, zrak, hmat, chuť a čich. Na tuto akci máme domluvené
mediální partnerství České rozhlasu Vysočina, který bude
z průběhu festivalu živě vysílat. Propagace proto bude mířit na celý
Kraj Vysočina, návštěvníky Novoměstska, návštěvníky různých
akcí.
4. Zahradní slavnost – termín září 2022, místo park u
evangelického kostela. Tradiční akce určená pro rodiny. Cílem je
připravit program, který osloví všechny věkové kategorie. Součástí
bude testování paměti, trénink mozku, ale také divadlo a koncert.
5. Benefiční koncert – termín září 2022, místo KD.
Koncert hudební skupiny Poletíme, která dokáže oslovit mladší
cílovou skupinu.
6. Benefiční aukce – termín, advent 2022, místo Horácká
galerie nebo KD. Akce určená pro ty, kteří rádi podpoří aktivitu
vyšším jednorázovým darem. Této aktivity využijeme
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k představení Domova Pomněnka pro klíčové dárce z regionu
Novoměstska.
7. Adventní koncert – termín advent, evangelický kostel.
Komorní akce na závěr festivalu v době adventu.
Stavba Domova Pomněnka bude financovaná z více zdrojů. Cílem
veřejné sbírky je získat 6 milionů korun na nákup vybavení domova.

Na stavbu Domova Pomněnka je možné přispět na účet veřejné

sbírky
Další podrobnosti najdete na www.domovpomnenka.cz
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravách podpůrných
aktivit v současné době podílejí. Zároveň bych rád vyzval ty z vás, kteří
máte chuť pomáhat například při organizování jednotlivých akcí, abyste
se mi ozvali. Organizace akcí bude dosti náročná, a proto oceníme
každou ochotnou a pomocnou ruku.
Telefon: 602 730 793
E-mail: phnmnm@gmail.com
Petr Hladík, kurátor sboru
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Benefiční koncert pro Pomněnku
Novoměstské pěvecké sbory Novocantus a Naenia zazpívají na
podporu výstavby Domova Pomněnka. Ten se začne stavět na jaře 2022
v Novém Městě na Moravě a bude poskytovat služby lidem
s Alzheimerovou nemocí. Domov Pomněnka bude stavět a provozovat
Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko Myslibořice.
Novoroční koncert se uskuteční v pondělí 3. ledna 2022 od 19:00
v evangelickém kostele v Novém Městě na Moravě. Koncert se
uskuteční dle podmínek aktuálně platných opatření proti šíření
koronaviru.
Více informací na webu domovpomnenka.cz

Kéž Bůh požehná Vašemu domu láskou, mírem
a pohodou. Krásné Vánoce!
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