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Z únorového a březnového staršovstva 
 

Staršovstvo našeho sboru se schází v poslední době ke svým 

schůzím online, což přináší jisté úspory času (a benzínu), zároveň ne 

všechno je probráno, jak by bylo dobré. 

Staršovstvo po diskusi na obou schůzích nakonec rozhodlo 

zakoupit keramické kalíšky, které by se využívaly v době, kdy přijímání 

z kalicha (či kalichů) není možné a zřejmě budou k užitku i později, kdy 

pravděpodobně část přijímajících dá přednost tomuto způsobu 

vysluhování večeře Páně. 

Projednali jsme uzávěrku hospodaření za minulý rok a připravili 

rozpočet na ten letošní. Pravidelně je staršovstvo informováno br. Fialou 

o tom, jak probíhá rekonstrukce bytu ve sborovém domě v Bystřici, ta by 

měla být dokončena v jarních měsících. A vyjádřilo vděčnost Ivo Fialovi 

za jeho čas a erudici, které této akci věnuje.  

Chystá sborové shromáždění s volbou druhé farářky, datum zatím 

nebylo stanoveno. Staršovstvo také navrhne snížení počtu členů 

staršovstva (pro volbu v roce 2022) 12 za Nové Město (+3 náhradníci) + 

2 Bystřice (+2), 1 Blažkov (+1) a farář/i. 

Starší souhlasili s nabídkou obce Blažkov na to, aby požádalo o 

dotaci na opravu zdi a dalších součástí evangelického hřbitova v této 

naší kazatelské stanici.  

Dále se jedná o parku (více v článku Petra Hladíka), o stavbě a 

podpoře střediska Diakonie Pomněnka.  

Farář informoval o tom, že se pokusí o online setkání, nejprve 

biblickou hodinu.  
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Současná nařízení vlády týkající se slavení 
bohoslužeb (do neděle 21. března): 

 

Bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá 

obsazenosti nejvýše    10 % míst k sezení; před vstupem do kostel si 

účastníci dezinfikují ruce; účastníci dodržují, s výjimkou členů 

domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v 

jedné řadě sedadel; účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo 

zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech; povinné alespoň 

chirurgické roušky, respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky se 

důrazně doporučují; povinnost nosit roušku se netýká osob 

přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); během bohoslužeb 

nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje 

nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo 

sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo 

zabráněno šíření kapének; bohoslužeb se mohou účastnit pouze osoby, 

které mají trvalý pobyt nebo bydliště v daném okresu. 

Pohřby se konají za přítomnosti max. 15 osob. Další omezení jako 

u bohoslužeb, až na to, že je možné, aby se pohřbu účastnily i osoby, 

které nemají trvalý pobyt nebo bydliště v daném okresu, v tomto případě 

však u sebe musí mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení, pro 

zvýšení hodnověrnosti prohlášení doporučujeme účastníkům pohřbu, aby 

u sebe měli smuteční oznámení. 

Pastorační návštěvy a rozhovory jsou možné. Stejně jako 

posloužení večeří Páně v rodině.  

Stačí se jen ozvat faráři či pastorační pracovnici. 

 

 

Za Janem Sokolem (1936-2021)  
 

16. února t.r. zemřel Jan Sokol, český filosof, 

vysokoškolský pedagog, publicista i politik (byl 

poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–

1992, ministrem školství ve vládě Josefa 

Tošovského v roce 1998 a posledním 

protikandidátem Václava Klause ve volbách 

prezidenta České republiky v únoru 2003). Také 

člen komise překladatelů ekumenického překladu 
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Bible (Nového zákona). Text o víře (který níže přetiskujeme) vystihuje 

jeho obdarování – velmi fundovaný a obeznámený s tématem, 

nepomíjející náš každodenní život, navýsost srozumitelný a přitom 

moudrý. Byl jedním z výrazných českých křesťanských intelektuálů. 

Zabýval se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a 

antropologií institucí.  

 

Jan Sokol – o víře 
Od malička jsme si zvykli věřit něčemu, co nám někdo jiný řekl, i 

když se o tom sami nemůžeme přesvědčit. Rodičům jsme věřili, že stolu 

se říká „stůl“, že kdesi daleko za mořem leží Amerika, že si máme čistit 

zuby a že se třeba nemusíme bát strašidel. Když je na krabici nápis 

„Mléko“, věříme tomu, že v ní nebude obarvená voda, a když kousek 

papíru vypadá jako stokoruna, věříme, že není falešná. V běžných, 

banálních případech věříme jednak proto, že to říkají důvěryhodní lidé, 

ale také proto, že se nám to různě osvědčilo, že to „funguje“. To, čemu 

věříme, se různě potvrzuje: když někomu řeknu „stůl“, kupodivu mi 

rozumí, a když krabici doma otevřu – vida, je v ní opravdu mléko. Řidič 

věří tabulce na mostě, která říká, že unese dvacet tun, ale může si také 

říct: vždyť tu přece denně jezdí autobus. 

Jenže právě proto, že takhle běžně a snadno „věříme“, může nás 

někdo také splést nebo dokonce podvést. Může nám říct něco, co si sám 

také myslí a čemu tedy „věří“, jenže si to popletl, anebo nás může vodit 

za nos, protože z toho čeká nějakou výhodu – jako třeba s falešnou 

stokorunou. Tak jako se sám mohu splést a nastoupit do špatného 

autobusu, mohou se plést i druzí a poslat mě na opačnou stranu než 

potřebuji. To ovšem ještě není takové neštěstí a dá se většinou napravit – 

ale co když si spletu žampion s muchomůrkou? To se sice také „pozná“, 

ale už může být pozdě. 

Čeština nerozlišuje mezi běžným „věřením“ a vírou. Pro 

křesťanství je ovšem „věřit“ tak podstatné, že se místo „křesťanské 

náboženství“ někdy říká „křesťanská víra“. List Židům o ní říká, že 

„Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, 

co nevidíme“ (List Židům 11,1). … Schopnost „spolehnout se na něco, 

co nevidíme“ je pro lidský život neobyčejně důležitá: kdo chce něco 

dokázat, musí se umět rozhodnout, pustit se do toho a spolehnout, že to 

dobře dopadne. Nejenom hrdinové a dobrodruzi, ale každý, kdo něco 

podniká, kdo se žení a vdává, kdo si někoho nebo něco vezme na starost, 

také neví, jak to dopadne – a přece se spolehne a doufá. Proto je víra pro 
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křesťana ctnost jako odvaha nebo statečnost, kterým se ostatně hodně 

podobá. 

A přece není křesťanská víra jenom odvaha, není tak docela 

„slepá“ a není to „skok do tmy“, jak si mysleli romantici. Může se totiž 

opřít o zkušenost: svůj život, zdraví, děti, chvíle štěstí a lásky si nikdo 

nekoupí ani neobstará sám, ale dostává je jen tak, jako dar. Někdo jich 

dostal víc a někdo možná jen docela málo – ale bez nich by tu jistě 

nebyl. V životě je sice také trápení a lidská zloba, a přece je svět 

především místo, kde můžeme žít a kde jsme doma. Kde dostáváme 

příležitost k životu od narození až do smrti. List Židům ostatně hned v 

následujícím verši říká, „že Božím slovem byly založeny světy“ a svatý 

Pavel v Listu Římanům říká, že neviditelnou Boží moc „lze od stvoření 

světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle“ (Ř 1,20). Kdo se dobře 

dívá, nemůže tohle všechno přehlédnout, a je pak pro něho snazší také 

uvěřit, že kdo se snaží žít z víry a lásky, nemusí se bát ani smrti. 

 

 

Modlitba letošního postu 
 

Bože, u sebe i u svého okolí v poslední době cítím apatii. Je to 

apatie vůči strachu z nemoci, vůči nejistotě, která nás provází se stále se 

měnícími opatřeními, vůči stesku po době bez pandemie a především po 

našich blízkých, vůči smutku z toho, co nebo koho jsme ztratili. Prosím, 

uzdrav nás od této otupělosti. Dej nám naději při pohledu do 

budoucnosti a vděčnost při vzpomínkách na minulost. A do těch 

současných chvil Tě prosím o sílu. Sílu, abychom dokázali prožít i ten 

smutek, abychom místo apatie konali dobré skutky a abychom i v 

nelehkých chvílích našli radost v maličkostech. Děkuji Ti za chvíle 

radosti. Věřím, že jsou od Tebe. Jsem také vděčná, když se i na dálku 

podaří být si v srdci blízko s přáteli. A nejvíce ze všeho jsem Ti vděčná 

za Tvou blízkost, kterou obzvláště nyní v začátku postního období cítím 

ve svém životě. Amen. 

 

Modlitbu připravila Adéla Kleinová, studentka psychologie, 21 let, Brno 
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Jaký režim nastavit v parku u kostela 
 

Staršovstvo našeho sboru bude na svém dubnovém jednání 

rozhodovat o nastavení podmínek provozu v parku kolem kostela. 

Jednou z variantu bude uzavření parku pro veřejnost a stanovení 

podmínek pro jeho využívání členy našeho sboru.  

Děním v parku jsme se na staršovstvu zabývali už několikrát. 

Pokaždé jsme nějaké zásadnější rozhodnutí odložili v na pozdější dobu 

v naději, že postupná opatření, jako osazení branky, nových 

informačních tabulí nebo častější napomínání faráře a jeho manželky 

napomůžou ke zklidnění provozu. Výsledkem je však stále nepořádek 

kolem kostela, plné koše, poškozený majetek a rušení nočního klidu. 

Z pozice kurátora sboru jsem řešil opakované stížnosti sousedů na rušení 

nočního klidu. Několikrát jsem jednal s městem i Městskou policií o 

tom, zda by bylo možné dohlížet na pořádek v parku. Výsledek byl vždy 

takový, že se jedná o náš soukromý majetek a je na nás, jaký provoz či 

omezení si v něm nastavíme. Městská policie sice z otevřeného parku 

několikrát vykázala osazenstvo, které zde pořádalo noční mejdany, ale 

jen co strážníci odešli tak se situace znovu opakovala. 

Staršovstvo si uvědomuje omezení provozu v parku může být pro 

některé členy našeho sboru citlivé téma. Vnímáme také, že nemůžeme 

přehlížet vandalismus a neúctu k majetku druhých. Protože bychom rádi 

vyslyšeli i názory členů sboru vyzýváme vás k tomu, abyste k tomuto 

tématu do konce března zaslali své vyjádření písemně, případně se 

obrátili osobně na kurátora, faráře nebo kohokoliv z presbyterů. A před 

dubnovým jednáním staršovstva chceme uspořádat ještě on-line setkání 

s těmi, kterým provoz v parku leží na srdci. Rádi bychom se potkali i 

osobně, ale v těchto podmínkách to s největší pravděpodobností ještě 

nějaký čas nebude možné. 

Petr Hladík 

 

 
Zprávy ze sboru 

 

Sbírka na křesťanskou službu vynesla částku 4.284,- Kč. 

Sbírka na Úsměváčky vynesla v našem sboru částku 2.568,- Kč 

Sbírka na tisk a publikační činnost vynesla částku 3.810,- Kč 

Všem, kteří jste přispěli, upřímně děkujeme. 
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Sbírky, které nás čekají 
 

Na Boží hod velikonoční bude sbírka určena na Hlavní dar lásky 

Jeronýmovy jednoty.  

Probíhá také postní sbírka Diakonie, která je určena dětem 

syrských uprchlíků, žijících v Libanonu. 

Na obě sbírky můžete přispět také na účet sboru č. 

5500213339/0800 nebo na faře.   

• Variabilní symbol - HDL JJ:   1 (do poznámky pro 

příjemce HDL JJ) 

• Variabilní symbol - Postní sbírka Diakonie: 2 (do 

poznámky pro příjemce Postní sbírka) 

Přispět můžete také na potřeby sboru: 

• Variabilní symbol – Na potřeby sboru: 3 (do 

poznámky pro příjemce Sbor) 

 

 

Zpráva faráře 
 

Když jsem před rokem psal, že moje zpráva (za rok 2019) je 

neúplná a těšil se na nový a celičký rok 2020 se vším všudy a na svém 

místě, netušil jsem jako nikdo z nás, že po roce to bude podobné. Ale 

nedá se nic dělat, než to přijmout a nést. 

Přesto se leccos v roce 2020 stihlo a zvládlo a prožilo. Díky těm, 

kdo na tom máte podíl! V době pandemie se část života sboru přenesl do 

virtuálního prostředí internetu, telefonického spojení a dopisů. Na jaře se 

dopředu natáčel záznam z bohoslužeb a audio (a později i video) záznam 

se zveřejňoval na webových stránkách našeho sboru (a roznášela se 

vytištěná kázání). Díky Městu Nové Město na Moravě a jeho příspěvku 

v podobě vybavení (připojení k internetu a kamery) a dalším přístrojům, 

které jsme dokoupili (částečně v rámci mikrograntu Horáckého 

seniorátu) a v neposlední řadě díky velkému nasazení Dana Šimka a 

Martina Popela nyní už vysíláme bohoslužby přímým přenosem i 

s obrazem (a to dokonce ze dvou kamer, s promítáním textu písní a 

dalšími vychytávkami). Občas pozlobí připojení, ale ta možnost podívat 

se k nám do kostela na bohoslužby tu je a Bůh ví (a možná i trochu 
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Google), z jaké že dálky se k nám takto lidé mohou podívat a připojit se 

k slavení služeb Božích.   

V průběhu roku se povedlo udělat hodně práce v kostele (nejen 

v novoměstském, ale o tom se píše jinde) a kolem něj - povedlo se 

postavit novou kůlnu, přístěnek za garáži, uklidil se park, prořezali 

stromy, došlo k vymalování chodby a příslušenství u presbyterny (a další 

drobnosti). A došlo na řemeslnou obnovu stolu Páně provedenou 

Martinem Jelínkem.  

Během jara a léta jsme mohli společně pár věcí přece jen zažít 

(krom obvyklého) – sborovou neděli s připomínkou Adopce na dálku, 

společným obědem a se zahradní slavnosti 21. června, v sobotu 5. září 

jsme přivítali učitelky nedělní školy z našeho seniorátu, a v neděli 13. 

září potom společně putovali do Blažkova, kde jsme poté prožili 

společné odpoledne.  

Z plánovaných akcí k výročí Jana Amose Komenského se konala 

přednáška Davida Louly v rámci setkání střední generace a v hodině 

dvanácté, v neděli 4. října, se uskutečnilo divadelní představení Víti 

Marčíka Labyrint světa. Na další přednášku Pavla Keřkovského a čtení 

z díla Komenského už žel nedošlo. 

Práce s dětmi běžela po dva měsíce a ještě v červnu a v září. Dařila 

se nedělní škola i online. Konfirmandi se také sešli asi 10x, stihli jeden 

společný seniorátní víkend, dvojí páteční večer a taky seniorátní puťák 

po Vysočině (šli jsme z Proseče do Jimramova). Další práce se pak 

odehrávala distančně (pracovní listy). 

Rozeslali jsme sborový dopis, coby přílohu toho velikonočního o 

sborovém hospodaření spolu s letákem akce „Pět procent a hlavu 

vzhůru“. Reakce ani rozladěné se mi nedonesly, ale výsledkem (snad i 

toho) bylo navýšení výběru saláru o 165 tisíc Kč!  

Přes omezení jsem se dostal na víc návštěv a vedl mnoho 

rozhovorů na dálku. Ubylo křtů a svateb (ač i těch tak málo nebylo), 

přibylo pohřbů – vizte níže. V osobní a rodinné rovině bylo víc času na 

nejbližší, na společné poznávání Nového Města a jeho krásného okolí. 

Víc toho farář také přečetl, úspěšně vyčerpal všechnu starou dovolenou a 

mohl být víc s rodinou. Teď se těší se na další spolupráci. 

Pokřtění v roce 2020 v našem sboru byli: Lucie Lamplotová, 

Michaela Kučerová, Lukáš Bukáček a Teo Rosecký. 

Oddaní: Eliška (rozená Suchomelová) a Jakub Kolářovi, Denisa 

(rozená Šochorcová) a Ondřej Kupkovi, Lucie (rozená Sedláková) a 

Lukáš Heroldovi, Erika (rozená Snášelová) a Ondřej Šťastných, Šárka 
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(rozená Mazálková) a Jiří Černých, Zuzana (rozená Rumlová) a Jakub 

Stratílkovi, Tereza (rozená Ryšavá) a Lukáš Menšíkovi, Alžběta (rozená 

Prokešová) a Lukáš Horákovi, Bohumila (rozená Ambrožová) a Luboš 

Kotovicovi, Vendula (rozená Bedřichová) a Adam Martincovi. 

Zemřelí, kteří měli pohřeb v našem sboru – Josef Bukáček 

z Karasína, Jaroslav Zelený z Rokytna, Jaroslav Teplý z Nového Města 

na Moravě, Lubomír Kabíček z Nového Města na Moravě, Milada 

Kintrová z Kozlova, Olga Martinková, z Bystřice nad Pernštejnem, 

Ondřej Kadlec z Nového Města na Moravě, Božena Kovářová z Bystřice 

nad Pernštejnem, Věra Němcová z Fryšavy, Jan Paleček z Kundratic, 

Zdeňka Slámová z Rokytna, Marta Svobodová z Bystřice nad 

Pernštejnem, Vladislav Neděla z Petrovic, Zdeňka Bělehradová 

z Pohledce, Karel Jančík z Nového Města, Marie Elblová (nečlenka 

sboru), Bohumil Sláma z Maršovic, František Šutera z Blažkova, 

Jaroslava Ondráčková z Nového Města, Zdeněk Maršálek z Bystřice a 

Vratislav Šír z Nového Města na Moravě (nečlen sboru).  

 

 

Zpráva kurátora za rok 2020 
 

Sestry a bratři, v úvodu zprávy o dění našem v sboru v uplynulém 

roce bych vám chtěl poděkovat. Poděkovat za všechno, co našemu sboru 

dáváte, co do něj přinášíte, čím ozvláštňujete jeho podobu, jak působíte 

na druhé. Vaše podpora má mnoho podob. Od té, kterou je na první 

pohled vidět, která je hmatatelná, dá se spočítat, změřit. Až po tu, kterou 

často nevnímáme, pokud se netýká přímo nás, protože je často skromná 

a nezištná. Může to být například to, že někomu věnujete svůj čas, 

trpělivě ho vyslechnete, podělíte se sním o svůj pohled na věc, nebo že 

se dokážete postarat o druhé, když v životě klopýtnou či se octnou na 

okraji zájmu. To všechno patří k naší víře, ke které se společně hlásíme.  

Chtěl bych vás také povzbudit. Mnozí z nás možná nevěřícně na 

začátku loňského roku přijímali zprávy o tom, co se to k nám valí na 

novou nemoc. Jak moc zasáhne do našich životů jsme pochopili možná 

až o několik měsíců později, kdy čísla o počtu nakažených, či těch kteří 

prodělali těžkou formu onemocnění, či v jejím důsledku zemřeli, dostala 

podobu konkrétních tváří, našich rodinných příslušníků, sousedů, nebo 

těch, kteří vedle nás sedávají v lavicích v kostele. V tuto chvíli možná 

hledíme s obavami do příštích dní, a někteří doufají, že se brzy vrátíme 
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do časů, které byly. Ty časy se nevrátí. Náš život se promění, tak jak se 

měnil i v minulosti. Svět kolem nás se totiž neustále mění a pro mnohé 

z nás je těžké změny přijímat. Přesto můžeme mít naději v tom, že nyní 

máme možnost ovlivnit, jak bude svět vypadat v budoucnu. Třeba tím, 

jak se chováme ke svým bližním.  

Moje poděkování a povzbuzení míří také ke konkrétní osobě, a to 

k našemu bratru faráři Ondřeji Rumlovi. Ten se zde dne na den ocitl 

v situaci, kdy promlouval ne ke skutečným lidem v lavicích, ale mluvil 

na ně prostřednictvím objektivu kamery a do našich domácností 

vstupoval přes monitory počítačů, televizí nebo telefonů. Dočasně se 

přerušila řada sborových aktivit a setkání. A na osobním kontaktu je do 

značné míry založené poslání faráře, které je teď možná kvůli 

omezenějším kontaktům poněkud komplikovanější. Přeji tedy našemu 

bratru faráři mnoho sil a nápadů do dalších dní. 

Z loňských událostí vybírám jen několik z nich: 

Bohoslužby on-line  

Po jarním uzavření kostelů přišla na podzim uvolnění v podobě 

omezení počtu účastníků bohoslužeb. Abychom umožnili i těm, kteří se 

do kostela nedostanou kontakt s naším sborem, rozhodli jsme se přenášet 

bohoslužby prostřednictvím internetu. Významně nám v tom pomohlo 

Nové Město na Moravě, které do našeho kostela přivedlo stabilní 

internet. Martin Popel a Dan Šimek pak připravili potřebnou techniku a 

začali jsme přinášet bohoslužby on-line. Požádali jsme také Horácký 

seniorát o grant na pořízení kvalitnější techniky na internetové živé 

přenosy. Po několika letech jsme se také pustili do úpravy našeho webu. 

Rozhodnutí o stavbě Pomněnky 

Na jaře přišla dobrá zpráva z Diakonie – střediska v Myslibořích. 

Po několika neúspěšných pokusech oznámila paní ředitelka Michaela 

Grmelová, že uspěla s žádostí o dotaci na stavbu domova Pomněnka. 

Budova, která se začne stavět letos na jaře vyroste v dosahu Nemocnice 

a Domova s pečovatelskou službou je navržena přímo na míru potřebám 

lidem s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence. V Pomněnce 

najde nový domov třicet klientů. Je zde naplánovaná kaple a také 

bezpečná vnitřní zahrada. Pomněnka bude sloužit především lidem 

z Nového Města na Moravě a nejbližšího okolí. Cílem je, aby zůstali v 

dosahu svých blízkých v místě, kde prožili většinu svého života. 

Pomněnka se otevře v lednu 2023. Náš sbor podpoří stavbu domova 

Minifestivalem pro Pomněnku, který proběhne v sobotu 11. září v parku 

u kostela. Na pořádání festivalu jsme získali celocírkevní grant. 



  

10 

 

Povolání druhého kazatele 

Staršovstvo našeho sboru jednalo s Deborou Rumlovou, manželkou 

našeho faráře, o nástupu na místo druhého faráře sboru. Na konci roku 

jsme se dohodli na povolávacích listinách a předali jsme je ke schválení 

Horáckému seniorátu a na Synodní radu. Debora Rumlová by měla 

nastoupit na úvazek 0,5 od září roku 2021 a očekáváme od ní, že se bude 

především věnovat rozvoji práce s dětmi a rodinami. Její volba proběhne 

na nejbližším sborovém shromáždění v roce 2021. Pokud nebude možné 

volbu uskutečnit, kvůli protiepidemickým opatřením, využijeme 

možnosti jmenovat farářku Synodní radou na základě souhlasu 

staršovstva a seniorátního výboru.  

Nákup bytu ve Žďáře + rekonstrukce v Bystřici 

Po prodeji sborového domu v Novém Městě na Moravě sborové 

shromáždění rozhodlo o investování utržených peněz do nákupu bytu ke 

komerčnímu pronájmu a do rekonstrukce bytu ve sborovém domě 

v Bystřici. Obě aktivity se již rozběhly. Sbor koupil byt ve Žďáře nad 

Sázavou na ulici Kovářova (bývalý Hotel Jehla), který pronajímáme. Ve 

druhé polovině roku 2020 pak začala rekonstrukce bytu v Bystřici a její 

první etapa by měla být do konce května hotová. V současné době ještě 

čekáme na cenovou nabídku na obnovu zateplení domu a případnou 

přístavbu verandy, tak aby byt, a sborové místnosti měly oddělené 

vstupy. 

 

Petr Hladík – kurátor sboru 

 

 

 

Pastorační pracovnice a kavárnička pro 
seniory 

 

V roce 2020 byla také práce pastorační pracovnice výrazně 

poznamenána covidovou situací. Součástí práce jsou návštěvy bratří a 

sester našeho sboru doma, v nemocnici a v domově pro seniory na 

Mitrově a v DPS v Novém Městě. Protože je vše omezené a právě 

skupina navštěvovaných je riziková, tak jsem převážně telefonovala. 

V loňském roce jsem z větší části telefonicky komunikovala s členy 

sboru. I přesto se podařilo několik návštěv zrealizovat také fyzicky. 
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V kontaktu jsem byla se 155 členy sboru.   Úzce spolupracuji 

s křesťanskou službou, farářem sboru a sestrou kostelnicí.  

Také Kavárnička pro seniory byla v loňském roce pouze 3x v počtu 

18. V lednu nám představila Libuše Králová Maroko. V únoru nám 

sestra Petrovičová vyprávěla o svém tatínkovi Bohumilu Dvořákovi, 

účastníkovi 1. světové války a zakladateli firmy „speciální výroba 

nábytku v Novém Městě na Moravě“. Bohužel poslední možná 

kavárnička se konala v září, Vojtěch Zikmund s námi vedl rozhovor na 

téma „Kořeny“. Budeme doufat, že nám brzy situace dovolí a opět 

budeme moci připravovat zajímavý program právě pro naše starší sestry 

a bratry.   

 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.  Zajišťuji prodej 

publikací. Vedu pokladnu sboru. 2x ročně rozesílám zpravodaj pro 

nedělní školu na okolní sbory. Vedu sborovou kartotéku a vystavuji 

potvrzení o darech. Provádím inventarizaci majetku sboru.  

Moje práce je rozmanitá a zajímavá a přináší mi pocit, že nežijeme 

nadarmo. 

 Martina Dvořáková 

 

 

KS Blažkov 
 

V kazatelské stanici Blažkov se konalo v roce 2020 - 15 

bohoslužeb, 1 svatba a v září zahradní slavnost.  Kázalo zde 11 kazatelů. 

Bohoslužeb se zúčastnilo celkem 385 lidí. Na sbírkách se vybralo 

14070kč. Byli vyrobeny nové boční dveře do modlitebny. 

 

Libor Král 

 

 

Nedělní škola 
 

Dovolím si podat kratší zprávu o nedělní škole za rok 2020, také 

kvůli tomu, že bych rád vyzdvihl a poděkoval za to, jak se podařilo 
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nelehkou dobu zvládnout a jak se nedělní škola přesunula i do 

virtuálního prostoru.  

V době, kdy jsme se nescházeli k bohoslužbám a tím i k nedělní 

škole, jsme přesto měli tu příležitost nezůstat bez nedělního vzdělávání a 

mohli sledovat několik online nedělních škol (jsou stále k nalezení na 

sborových webových stránkách), za které děkuji třem učitelkám, jež se 

jich zhostily (za účasti a pomoci svých blízkých) – Markétě Nečasové 

Popelové, Daniele Šimkové a Deboře Rumlové. Jen jsem koukal, co se 

dá doma připravit a prostřednictvím techniky za přítomnosti velké 

kreativity vytvořit!  

Mezitím se tým učitelek a učitelů nedělních škol (v současné době 

v počtu 10) podílel výrazně na sborové neděli v červnu (kdy jsme si 

připomněli to, že k nedělní škole dlouhodobě v našem sboru patří také na 

dálku adoptované děti), na seniorátním setkání nedělní školy v září a 

také na putování do Blažkova (s programem nejen na cestu). Poté se už 

stihla jen drakiáda a z dalšího sešlo. Vánoční divadlo nakonec hráli 

učitelé, děti zpívaly a díky výzdobě návštěvníky kostela přenesly do 

vánočního Betléma. 

Učitelé a učitelky se pravidelně scházeli k přípravám a mluvili a 

chystali přespání na faře a další akce, které se uskutečnit zatím nemohly. 

Koncem roku se dohodli, že skupina nedělní školy bude pouze jedna.  

Děkuju zvláště Markétě, že celý kroužek vede a organizačně 

zajišťuje, není to zdaleka samozřejmé a jsme za to rádi. 

 

Ondřej Ruml 

 

 

Zpráva Kazatelské stanice v Bystřici za rok 
2020 

 

Život v naší kazatelské stanici byl v r.2020 jako všechno kolem nás 

poznamenán Covidovou situací. Bohoslužby byly zrušené nebo 

probíhaly v omezeném režimu. K biblickým hodinám jsme se téměř 

nesešli. V lednu proběhla ekumenická bohoslužba za účasti 28 bratří a 

sester z katolické církve a křesťanského společenství.  

Sbírka z tohoto setkání byla určena pro rodinu Proseckých z 

Věcova s postiženým chlapcem a nacházející se v tíživé životní situaci v 

hodnotě 2.900,- Kč.  
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O vánočních svátcích na Štědrý den se konalo nešporní 

shromáždění za účasti 22. Jiné aktivity v rámci kazatelské stanice 

neproběhly. 

Celkem v r. 2020 se konalo 36 bohoslužeb s průměrnou účastí 13.  

Naše kazatelská stanice má evidovaných 67 členů, takže velké 

procento je jenom „evidovaných“. V loňském roce jsme se rozloučili se 

6 věrnými členy a pravidelnými účastníky bohoslužeb, 2 členové 

vystoupili ze sboru a 2 sestry se přestěhovaly. 

V bytě ve sborovém domě do dubna bydlela s. Sára Partlová 

Nováková. Potom se začalo vše připravovat na rekonstrukci bytu, kterou 

schválilo výroční sborové shromáždění. Nyní rekonstrukce probíhá, a 

tak vděčíme a velmi děkujeme bratru Ivo Fialovi za vedení prací. 

Děkuji všem, kteří se podílí na chodu kazatelské stanice - úklidem, 

topením, sekáním trávy, prořezáváním stromů, úklidem listí, péči o 

chodníky a dalšími drobnými údržbářskými pracemi.     

Moc děkujeme i varhanici Sáře Partlové, která při péči o malou 

Ráchel doprovází naše bohoslužby.  

      „ Pane, dávej všem sílu a odvahu do dalších dní, ať tady umíme 

být pro druhé a ujišťuj  

        nás v naději, že je před námi dobrý cíl.“ 

 

Ludmila Navrátilová 

         

 

 

Oprava bytu Bystřice nad Pernštejnem 
 

Výroční sborové shromáždění schválilo opravu bytu v Bystřici nad 

Pernštejnem, a to za maximálně polovinu prostředků získaných z prodeje 

sborového domu v Novém Městě na Moravě. 

Na uvedenou opravu byla vybrána stavební firma König ze Žďáru 

nad Sázavou. 

Práce byly započaty začátkem ledna tohoto roku a v první části 

oprav budou provedeny následující práce: zateplení stropu bytu z 

půdního prostoru, kompletní výměna, a tedy i zateplení podlah dvou 

hlavních místností, vybudování sádrokartonové příčky v obývacím 

prostoru bytu, nové rozvody elektřiny a vody, kompletní rekonstrukce 

koupelny a WC, veškeré stěny a stropy nově opraveny perlinkou. Bude 

také instalovaná nová kuchyňská linka a v celém bytě nové dveře se 
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zárubněmi. Tyto práce budou zřejmě dokončeny nejpozději do konce 

dubna tohoto roku. 

Druhá část oprav by měla obsahovat nové zateplení celého domu 

zvenku a vybudování nového přístupu do budovy tak, aby byly odděleny 

prostory sborové od pronajímaného bytu. 

 

Ivo Fiala 

 

 

Kruh 
 

V loňském roce se kvůli situaci kruh scházet nemohl, byla pouze 

úvodní schůzka, kde se domlouvalo na programu následujících setkání. 

To bylo také naposledy, co se kruh konal. Doufáme, že rok následující 

bude lepší. 

 

 

Křesťanská služba 
 

Milí bratři a sestry, naše přání k narozeninám, v dopisech nebo při 

návštěvách, probíhaly jako každý rok. Chtěly jsme těšit a povzbuzovat. 

Období, kterým teď nečekaně procházíme, nás všecky překvapilo a 

znejistilo. Místo radostných setkávání nás svírá strach, co bude dál. 

Jakoby blízké nadechnutí není v dohlednu. 

  Přesto bychom rády dál přinášely odvahu a naději, že nás Pán Bůh 

přece postavil do tohoto světa a jako „Hrad přepevný“ zůstává s námi a 

chce, abychom na sebe vzájemně mysleli a se potěšovali, „že má přece 

v ruce celý svět a že nás neopustí“.  

Vysíláme tedy k vám společné přání velikonoční naděje z vítězství 

Pána Ježíše, které potvrdilo Boží sliby: (Iz. 41,10) „Neboj se, vždyť já 

jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh, dodám ti 

odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“ 

 

Za KS Ester Kabíčková 
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Pěvecký sbor Naenia 
 

Práce sboru začal Novoročním koncertem spolu s Novocantem 

v lednu. 8.3.2020 se nám podařila zorganizovat akce Pamatuj, při které 

jsme zpívaly na náměstí Nového Města na Moravě. Ženy se připravovaly 

a trénovaly písně na Velikonoce. Z důvodů pandemie ale zkoušení i 

slavení Velikonoc bylo přerušeno. Snažily jsme se scházet a zpívat, když 

to legislativa ČR umožňovala. Mohly jsme tak několikrát zazpívat při 

bohoslužbách, zejména svátečních (první adventní neděle, Vánoce). 

Mimo to jsme zpívaly již tradičně na sklonku léta na „pouti“ u Kaple 

svaté rodiny ve Věcově a při odhalení Stolpersteinů 10.9.2020. S velikou 

radostí jsme zpívaly v modlitebně v Blažkově 13.9.2020, kde 

novoměstský evangelický sbor zorganizoval přátelskou duchovní akci.  

 

Jana Kabrdová 

 

 

 

Zpráva o webových stránkách 
 

Web našeho sboru se po více než pět let téměř neměnil. Letos jsme 

naznali, že nazrál čas na aktualizaci a zjednodušení, které snad učiní web 

přehlednějším a usnadní i prohlížení na mobilních zařízeních (zkrácením 

menu). Zatím jsem mírně změnil strukturu a vzhled: zvětšil písmo a 

uzpůsobil barevnost novému logu ČCE. Ondřej Ruml postupně 

aktualizuje i obsah. Mám v plánu další úpravy vzhledu i obsahu, ale 

čekám na odpověď správců serveru Evangnet.cz, jak aktualizovat 

zastaralý software (PHP a Drupal). Budeme rádi, když se ozvou 

dobrovolníci, kteří by pomohli: zpětnou vazbou, ale zejména s novým 

obsahem – psaním nových článků či aktualizací zastaralých informací na 

webu. Dejte mi vědět. 

 

Na základě opakovaných požadavků členů sboru plánujeme také 

zkrácení adresy webu z nove-mesto-na-morave.evangnet.cz na 

nmnm.evangnet.cz a zkrácení e-mailové adresy z nove-mesto-na-

morave@evangnet.cz na nmnm@evangnet.cz. Obě nové (kratší) adresy 

už fungují a přesměrují se na ty staré (delší). V blízké době to chceme 

obrátit, tedy že se staré adresy přesměrují na nové (a e-maily od Martiny 

http://nove-mesto-na-morave.evangnet.cz/
http://nmnm.evangnet.cz/
mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
mailto:nove-mesto-na-morave@evangnet.cz
mailto:nmnm@evangnet.cz
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Dvořákové budou chodit z té nové adresy). Staré adresy určitě 

zůstanou funkční i do budoucna. 

 

Martin Popel 

 

 

 

 
Kostel -Klára Novotná 
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