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Bohoslužby slavíme stále za podmínek současných nařízení, která 

se od pondělí 12.4.2021 zásadně nemění, tzn. obsazenost 10% míst 

k sezení (NM 45). Prosíme proto, hlaste se k účasti na bohoslužbách na 

formuláři na webových stránkách http://nmnm.evangnet.cz/ či u Martiny 

Dvořákové na tel. 723 055 349. 

 

Park u kostela 
 

Na začátku dubna se uskutečnilo on-line k dalšímu provozu 

v parku. Ještě před tím přišlo několik reakcí od členů našeho sboru. 

Většinově vyznívaly pro omezení provozu v parku pro veřejnost. Po 

tomto setkání a následném jednání staršovstva zůstávají ve hře tři 

varianty. Po uzávěrce tohoto čísla Zpráv a ohlasů o nich jednal kurátor a 

farář sboru se starostou města a velitelem městské policie. Další postup 

ohledně provozu v parku bude projednávat staršovstvo v květnu. Zde 

jsou varianty ze začátku dubna: 

Varianta 1 – zachovat stávající stav 
Nechat park trvale otevřený. Sepsat jasná pravidla provozu 

parku včetně restrikcí. Sepsat smlouvu s městem či městskou policií o 

pravidelném dohlížení na dodržování pravidel v parku. Sbor musí hledat 

někoho, kdo bude v parku uklízet a dohlížet na dodržování pravidel. 

Varianta 2 – park na noc zamykat  
Přes den nechat park otevřený a zajistit zamykání na noc. Sepsat 

jasná pravidla provozu parku včetně restrikcí. Sepsat i smlouvu s městem 

či městskou policií o pravidelném dohlížení na dodržování pravidel v 

parku. Sbor musí hledat někoho, kdo bude v parku uklízet a dohlížet na 

dodržování pravidel a kdo bude park odemykat a zamykat. 

Varianta 3 – park pro veřejnost zcela uzavřít 
Park bude otevřený pouze pro sborové akce. Vytvoříme interní 

pravidla pro využívání členy sboru. 

http://nmnm.evangnet.cz/
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Všechny tři varianty mají svá pro a proti a žádné rozhodnutí 

neuspokojí spravedlivě všechny členy sboru. Nemůžeme však nadále 

přehlížet, že se z parku stává prostor, do kterého se obávají chodit jak 

členové sboru, tak i řada návštěvníků. Zároveň vnímáme, že park je 

zajímavým místem i pro řadu rozvojových aktivit. Před rozhodnutím 

staršovstva proto považujeme za vhodné informovat město a jeho 

obyvatele o současných problémech v parku.  

Chceme také touto cestou vyzvat všechny členy sboru, kteří mají 

zájem na tom, aby park zůstal i nadále zcela či částečně otevřený, aby se 

přihlásili s návrhem aktivit, které povedou k zajištění bezpečného 

provozu v parku, jakým způsobem budou tyto aktivity zajištěny 

personálně a případně jakým způsobem je bude sbor financovat. Své 

náměty posílejte na nmnm@evangnet.cz nebo se ozvěte bratru faráři či 

kurátorovi. 

Petr Hladík  

 

Z dubnového (online) staršovstva 
 

Staršovstvo se shodlo, že společné prožití Velikonoc se přece jen 

vydařilo – omezená kapacita kostela ne vždy stačila pro všechny 

zájemce, druhé velkopáteční bohoslužby byly také zaplněné i na 

Velikonoční pondělí se nás sešlo 15. Poděkování patří Vojtovi 

Zikmundovi, čtenářům, hudebníkům a zpěvačkám (za přípravu a 

provedení pašijního čtení) a také Vojtovi Hroudovi za jeho službu na 

Velký pátek. Vydařil se také program pro rodiny s dětmi na Zelený 

čtvrtek, který připravili Popelovi a Rumlovi, zúčastnilo se ho takřka 20 

rodin. 

Biblické online se zaběhly, účast okolo 10 (můžete se připojit ve 

čtvrtek v 18.00 - http://nmnm.evangnet.cz/biblicka 

Sborové shromáždění s volbou farářky je plánované na neděli 20. 

června. Noc kostelů na pátek 28. května. Došlo také na posun termínů – 

návštěva v Betzingen na jeden z říjnových víkendů (8.-10. či 15.-17.), 

konfirmace na 5. září a na 12. září je plánována sborová neděle se 

synodním seniorem Danem Ženatým. 

Staršovstvo bylo informováno o blížícím se dokončení úprav 

v Bystřici, situace v parku je popsána v samostatném článku. Příští 

schůze 5. května (zřejmě zase online)… 

 

mailto:nmnm@evangnet.cz
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(po)velikonoční modlitba – Sylvia Bukowski 
 

Ty jsi pramen života. Tak jako zeleň vyráží ze země, chceme my 

růst ve víře. Tak jako se květiny otevírají slunci, chceme rozkvést v lásce 

k tobě. Tak jako stromy nesou plody, chceme my druhé sytit nadějí. 

Bože, probuď nás k životu v plnosti, abychom tě chválili se vším 

stvořením.  

 

Světlo v presbyterně 
 

Tohle není dopálený článek o tom, že se v presbyterně zapomíná 

zhasínat (i když i to se občas stane). Ale spíš jen povzdech. Z fary často 

bývá dobře vidět na kostel, snad aby farář či farářka měli stálé 

připomenutí velikosti svého úkolu. Ale chci napsat o presbyterně, o 

svítící presbyterně. Už je to víc než rok, co svítila pomalu každý večer a 

já žasl a přemýšlel, co se to tam děje, kdo v presbyterně cvičí, zpívá, 

schází se, modlí, čte, studuje. Pamatuju si, jak se někdy zpočátku mého 

působení jednou večer v presbyterně rozsvítilo a já si až později dal 

dohromady, že tam byl tajemný Kruh a já se trápil výčitkami – neměl 

jsem tam zajít? Příští měsíc jsem tak učinil a poznal, že si sestry vystačí 

samy, a tak jsem i dál nechával presbyternu občas svítit bez mé 

přítomnosti. Teď je už presbyterna pomalu rok potemnělá, to obvyklé 

scházení a činnost, které ji rozsvěcovaly, není možné. Ten pohled je pro 

mě jedním ze symbolů této doby. Ale už vyhlížím, až se zase rozsvítí 

světlo v presbyterně (třeba i na celou noc)… 

 

Sbor a jeho sólisté 
 

Křesťanský sbor je společenství lidí, má svá specifika, ale 

v mnohém je to v něm také jako v každé jiné 

společnosti. Jsou v něm ti, kdo jsou z nějakého 

důvodu vystrčení ven, kdo někde vystupují, 

zastupují, hlasují, promlouvají. A jsou v něm ti, 

kdo konají nenápadně, sami a po různu ve skrytu, 

až hrozí, že si toho nikdo pořádně nevšimne.  

Náš sbor je na tom také tak. Jako farář se 

snažím leccos vědět a vidět, a následně poděkovat 

a vyzdvihnout, co za vyzdvižení stojí, co není 

zase tak vidět, nebo hrozí, že si toho málokdo 
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povšimne. 

Nenápadným sólistou našeho kostela a jeho okolí je bratr Daniel 

Gregor (často ve spolupráci či s podporou své milé paní Miroslavy). 

Staršovstvo jej pověřilo péči o park a sborové prostory, pro což má bratr 

Gregor veliké obdarování a bohaté zkušenosti (protože měl na starost 

ještě větší prostory v místním zámku, sídle Horácké galerie). Daniel 

Gregor je za tuto práci odměňován, ale dovolím si tvrdit, že mnohé 

hodiny, které strávil v parku prořezáváním keřů, všemožným úklidem, 

doděláním zahradního domku, pokrytím garáže a přístěnku a dalšími 

opravami a údržbou, kterou jsem ani já nezaznamenal, si do výkazu 

práce nezapsal ani ji nevykázal. Děkujeme a doufáme, že přes obtíže, 

někdy ne zcela snadné potýkání se s těmi, kdo do parku přicházejí, 

vytrvá… A my ostatní bychom o tom měli aspoň vědět. 

 

Rozloučení s farářem Janem Trusinou 
(1934–2021) 

 

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 zemřel bratr Jan Trusina, farář v Zábřehu 

a Třebíči, někdejší senior horáckého seniorátu a v letech 1988–1997 člen 

synodní rady – náměstek synodního seniora. 

 

Ze vzpomínky synodního seniora Daniela 

Ženatého: Nestávalo se často, že by si milý 

bratr farář Jan Trusina naříkal nebo stěžoval. 

Ocenil jsem to záhy, už jako předškolák. 

Dopoledne na vsetínské faře bývalo nudné. 

Zábava přicházela až k obědu, to když se moji 

čtyři sourozenci vraceli ze školy. Naštěstí 

ovšem dole ve vikárce pobýval bratr vikář Jan 

Trusina. Mé velmi vřelé, vynalézavé a upřímně 

míněné pokusy o kontakt s ním neustávaly. 

Musel jsem mu lézt děsně na nervy. Nicméně, 

nežaloval, nestěžoval si u svého nadřízeného, 

který by mě nepochybně rychle srovnal. 

Získával si důvěru druhých, vzdělaný, pracovitý, usměvavý, akční. Tři 

roky vikářem na Vsetíně, farářem 12 let v Zábřehu, 38 let zde v Třebíči, 

senior, člen synodní rady. A k tomu taky – Sbírka kázání, Český bratr, Na 

každý den, texty písní a také komise, odbory, synody. Při tom všem 

elegantní, se šarmem, vždy ochotný k rozhovoru. Děkujeme Pánu Bohu 
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za to, že nám jej dal. Měli jsme ho moc rádi. A vyznáváme, že naše 

Českobratrská církev evangelická a skrze ni i celá církev Kristova od 

Jana mnoho přijala. Je nám líto, že takoví lidé umírají… 

 

Před 28 lety 
 

Při probírání historie a papírů jsem objevil složku 1993-2005 

Daniel Ženatý, totiž zprávu o tehdejší době z pera předchůdce. Rád jsem 

si početl a napadlo mě, že byste si někteří připomněli a my ostatní 

dozvěděli, jak to v našem sboru před pomalu už 30 lety vypadalo. 

Tentokrát se vydáme do roku 1993: 

Praxi ve sboru vykonal bohoslovec Filip Šimonovský. Byl učiněn 

pokus o obnovu sborové knihovny, který si vzala na starost Miluše 

Gregorová. Koncem března se konaly první ekumenické bohoslužby 

s římskokatolickou církví. V katolickém kostele kázal Daniel Ženatý, 

v adventu v našem kostele pak katolický farář Karel Fiala. Pěvecký sbor 

vystoupil v Bystřici a učil při bohoslužbách nové písně.  Přímý přenos 

bohoslužeb v Českém rozhlase z kostela 11. července. S mládeží – čtyři 

auta, do Sternhagen v Německu na brigádu, pak k Baltu. 

Začali jsme nahrávat bohoslužby na kazety, vzala si na starost 

sestra Jaroslava Ondráčková. 

O prázdninách se začali objevovat při bohoslužbách Holanďani, 

kteří trávili dovolenou na Vysočině.  

Bratr Jindřich Houdek zval po bohoslužbách na kafe nebo na pivo 

do presbyterny. Měl naději, že mužové přestanou chodit po bohoslužbách 

na pivo do restaurace. Trvalo asi půl roku.  

Cvičení sborového zpěvu se přesunulo z neděle na čtvrtek, dětský 

pěvecký sbor se scházel také ve čtvrtek.  

Opravu varhan provedla firma Jaroslav Stavinoha a syn z Valašské 

Bystřice. 

V říjnu začalo vyklízení prostoru nad kostelem. Byly postupně 

vyměněny uhnilé stropní trámy a všechno trámoví a dřevěné prvky 

ošetřeny nátěrem. Opravy skončily v roce 1995. Sbírky a finance – sbírka 

na opravu varhan, od sboru v Reutlingen – Betzingnen jsme obdrželi dar 

60 tisíc Kč, salár byl 108.754 Kč. 

Velký čokoládový bazar. Koncem března poprvé přijeli na návštěvu 

přátelé partnerského sboru z Reutlingen-Betzingen. Přijel farář Gerhard 

Vöhringer s chotí Ursulou a kurátorka Annemarie Tempelová. Od sboru 

dostali jako dar dva obrazy a podnos na večeři Páně.  
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Komorní orchestr z Tübingen a Reutlingen koncertoval v našem 

kostele na přelomu května a června. Na dvě noci jsme ubytovali po 

rodinách 34 hudebníků. Odměnou byly skladby Bacha a Mozarta. 

Na zájezd autobusem do Reutlingen – Betzingen – se vypravilo 45 

lidí, přednost měli starší. Navštívili jsme mj. Kostnici a byli přijati u 

starosty města Reutlingen.  

Na podzim 1993 odešly první dvě dívky na zkušenou jako au-pair 

do rodin německého Reutlingen a okolí. Pak následovaly další. Během 

příštích šesti let jich odešlo a šťastně se vrátilo deset. 

 

Zprávy ze sboru 
 

Sbírky, které se v uplynulém měsíci konaly: 

Postní sbírka Diakonie na děti syrských uprchlíků vynesla částku 

10.470,- Kč. 

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy Jednoty vynesla částku 

8.572,- Kč. 

Děkujeme všem, kteří jste přispěli. 

Sbírka, která bude probíhat: 

V dubnu a květnu budou presbyteři obcházet a vybírat příspěvky na 

Jeronýmovu Jednotu a na chod sboru.  
Přispět můžete také na účet sboru bezhotovostně na č.ú: 

5500213339/0800 pod Variabilním symbolem 3 a s poznámkou pro 

příjemce JJ a v.s. 4 na sbor nebo v kanceláři na faře u Martiny 

Dvořákové 

 

Výkaz hospodaření za rok 2020/rozpočet 2021 
Ev. číslo sboru 1008 

Název sboru NOVÉ MĚSTO na Moravě 

Seniorát horácký 

Stav vyplnění uzavřen dne 09.03.2021 uživatelem: FS ČCE Nové Město na Mor 

Náklady účet rozp. 2020 skut. 2020 rozp. 2021 

N.1 Spotřební a kancel. 

materiál, zboží 

501 80 000 111 043 207 000 

N.2 Spotřeba energie 502,503 190 000 173 822 190 000 

N.3 Prodané zboží 504 0 0 0 

N.4 Běžná údržba 511 150 000 33 556 675 000 

N.5 Cestovné 512 2 000 0 2 000 

N.6 Prezentace - dary 

křesť.služby a sbor.pohošt. 

513 25 000 23 688 25 000 
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N.7 Telekomunikace 518 12 000 17 809 18 000 

N.8 Placené nájemné 518 0 0 0 

N.9 Spotřeba ostatních 

služeb 

518 80 000 105 576 120 000 

N.10 Mzdové náklady vč. 

pojištění 

521, 524, 

525, 527, 

528 

300 000 267 666 350 000 

N.11 Daně a poplatky 531,532, 

538 
5 000 3 082 5 000 

N.12 Poskytnuté dary 546 8 000 4 209 8 000 

N.13 Odvod repartic 

seniorátních 

581 30 175 30 175 30 447 

N.14 Odvod repartic 

celocírkevních 

581 85 549 85 549 86 320 

N.15 Odvod do PF 581 318 277 238 708 352 688 

N.16 Odvod do PF 

administrátora 

581 0 0 0 

N.17 Odvod za pastoračního 

pracovníka 

581 102 000 102 000 127 500 

N.18 Odpisy, prodaný 

majetek 

551-559 30 000 167 236 178 000 

N.19 Ostatní náklady 541-549 

(kromě 546) 
20 000 11 461 10 000 

N.20 Daň z příjmu 591,595 0   

Náklady celkem  1 438 001 1 375 580 2 384 955 

Výnosy účet rozp. 2020 skut. 2020 rozp. 2021 

V.22 Sborové sbírky 682 350 000 203 684 235 955 

V.40 Dary účelové 648, 682 50 000 4 460 5 000 

V.23 Dary tuzemské 

neúčelové 

682 100 000 151 235 145 000 

V.24 Dary zahraniční 

neúčelové 

682 10 000 0 10 000 

V.25 Salár 682 776 001 854 105 850 000 

V.26 Příjmy z hosp. činnosti 601-604 50 000 125 599 180 000 

V.27 Ostatní sbor. příjmy 641-649 100 000 71 382 50 000 

V.28 Tržby z prodeje 

majetku 

652-659 0 0 0 

V.29 Přijaté příspěvky 681 2 000 47 741 177 000 

V.30 Provozní dotace 691 0 0 0 

Výnosy celkem  1 438 001 1 458 206 1 652 955 

Hospodářský výsledek  0 82 626 -732 000 

W.33 Investiční výdaje  0 1 755 000 1 160 000 

W.34 Příjem půjčky/úvěru  0   

W.35 Splátka půjčky/úvěru  0   

W.36 Předplacené nájemné     
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W.40 Daňový základ pro 

DPPO 

 0 78 195  

 

AKTIVA k 1.1.2020 k 31.12.2020 

A.I. Dlouhodobý majetek DHM+DNHM 5 237 000 6 992 000 

A.II. Dlouhodobý finanční majetek 609 000 611 000 

A.III. Oprávky -4 093 000 -4 260 000 

Aktiva A-dlouhodobý majetek 1 753 000 3 343 000 

B.I. Zásoby 135 000 168 000 

B.II. Pohledávky celkem 267 000 48 000 

B.III. Krátkodobý finanční majetek 5 058 000 3 773 000 

B.IV. Jiná aktiva (časové rozlišení) 0 0 

Aktiva B-krátkodobý majetek 5 460 000 3 989 000 

Aktiva celkem 7 213 000 7 332 000 
 

PASIVA k 1.1.2020 k 31.12.2020 

A.I. Vlastní jmění 0  

A.II. Fondy 812 000 816 000 

A.III. Oceňovací rozdíly 0 0 

A.IV. Účet výsledku hospodaření 112 000 83 000 

A.V. VH ve schv.řízení 0 0 

A.VI. Nerozd.zisk, neuhr.ztráta 6 169 000 6 280 000 

Pasiva A-vlastní zdroje 7 093 000 7 179 000 

B.I. Rezervy 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 90 000 90 000 

B.III. Krátkodobé závazky 30 000 63 000 

Pasiva B-cizí zdroje 120 000 153 000 

C. Jiná pasiva (časové rozlišení) 0 0 

Pasiva C-jiná pasiva (časové rozlišení) 0 0 

Pasiva celkem 7 213 000 7 332 000 
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