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Procházka bohoslužbami - kázání podruhé 
 
 
Ke kázání patří ještě i další – jednak biblický text, zvláště 

evangelium či jiný biblický text, který se stává jeho základem. Už sám 

výběr tohoto oddílu není vždycky snadný. Pomocí jsou kazatelům řady 

perikop (biblických oddílů), které byly vytvořeny, aby byly vodítkem 

pro kázání v průběhu roku či několika církevních let (od těch dávných 

– starocírkevních až po moderní, ekumenické). Je to pomoc, 

samozřejmě občas i boj, kdy se text nějak vzpírá výkladu, kazatelovu 

aktuálnímu nastavení či naturelu, nebo současné situaci. Ale zase to 

brání tomu, aby kazatel vybíral a kázal jen na jemu blízké texty. 

Reformátory doporučované bylo souvislé čtení, vykládání a kázání 

(tzv. lectio continua) biblických příběhů či celých knih, nebo 

základních textů víry. Toho rád občas využívám, ale může to být poté 

boj – dočíst až do konce vybraný díl biblické knihy.  

Ale kázáním to nekončí. Pavel Filipi k tomu napsal: „Že kázání 

vyústí do modlitební řeči (někdy plynule, bez přerušení, má hlubokou 

logiku. … Kázání není řeč do větru. Kazatel i posluchači je provázejí 

očekáváním, že se nějak promítne do reálu života. Ten průmět může 

být několikerý: Kázání mohlo vyvolat u posluchače nové poznání a 

pochopení Boží vůle, Božích spásných záměrů, nové pochopení vlastní 

situace před Bohem i vůči bližním, novou orientaci v rozpornostech 

světa. Kázání se mohlo promítnout i na rovinu etickou, stát se 

podnětem ke změně chování a jednání, k nové odvaze následovat 

Kristovu cestu. Avšak kázání také konfrontuje posluchače se 

skutečnostmi, jež nejsou v tomto věku a v pozemském životě 

jednoduše zvládnutelné, ani mentální, ani etickou kapacitou. Zůstávají 

předmětem naděje, prosby – ale také lítosti a zejména díků. To jsou 

také průměty do reálu, tentokrát do reálu duchovního života, a tento 

duchovní reál není méně skutečný než noetický nebo etický. Modlitba 

po kázání vyjadřuje tuto polohu životního reálu posluchačů a 

poskytuje jim impulz či jakousi navigaci k jeho rozvíjení a 

prohloubení v jejich osobním duchovním životě.“ (Pozvání k oslavě, 

str. 193). K tomu snad jen dodat, že modlitbou může být i následující 

píseň. Odpovědí na oslovení kázáním slova Božího pak třeba i vyznání 

vin či vyznání víry… 

Ondřej Ruml 
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Radost ze dvou farářů  
 

Staršovstvo na své zářijové schůzi rozhodlo, že zvýší úvazek 

Daniela Ženatého na 0,5 úvazku od 1. listopadu letošního roku. 

Důvodů je několik, jednak dosavadní dobrá spolupráce mezi faráři, ale 

také to, že na půl úvazku byla zvolena také Debora Rumlová a jednání 

s Danem Ženatým začínalo na této výši úvazku a pak bylo na jeho 

žádost sníženo. To se teď změnilo. Bude to mít své důsledky i ty na 

nákladové straně rozpočtu sboru, ale myslím, že výhody vysoce 

převýší (a stále to vychází tak, že faráře si sbor neplatí sám, podstatnou 

část jeho platu pořád platí církev - částečně z klesající státní podpory, 

dílem z náhrady za nevydaný majetek).  

Těším se, že budu moci víc chodit do kostela a poslouchat či mít 

volno („ve službě“ budu pomalu 20 let a od mého jediného sabatiku, 

tedy tříměsíčního volna letos uplynulo již 10 let) a poslouchat a třeba 

se i někdy zapojit do smíšeného pěveckého sboru (přijďte i vy). Bude 

také víc soustředění se na to, co spolu děláme my, co spolu chodíme 

(do kostela), pokusíme se o nějaké nové akce – k tomu poslouží 

anketa, která by se měla v průběhu listopadu objevit na sborových 

stránkách a taky v kostele. Větší péče z úvazků farářů by měla také 

spočinout na těch, kdo jsou víc na okraji našeho sboru (a třeba až za 

ním). Bylo by dobré se věnovat dětem v Bystřici a okolí, víc chodit na 

návštěvy. Taky psaní do Zpráv a ohlasů nebude tak šité horkou jehlou, 

jak se mi to občas stává…  Přijměme několik příštích let se dvěma 

faráři jako příležitost.  

 

Ondřej Ruml 
 

 

Samet a Komenský  
 

V říjnu se během dvou dnů ve Městě a v Křídlech uskutečnily 

dvě besedy k listopadovým výročím (listopadové revoluce roku 1989 a 

také úmrtí Jana Amose Komenského, který zemřel 15. listopadu 1670 

a výročí letos připadalo také na jeho narození – 1572). Na tom 

novějším výročí dva ze studentských vůdců – Martin Mejstřík a Šimon 

Pánek vzpomínali dost na dobu druhé poloviny 80tých let. Jedna 
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z kontroverznějších chvil nastala ale až tehdy, kdy došlo na současnou 

válku na Ukrajině a Martin Mejstřík revolučně zprudka mluvil o tom, 

že jsme ve válce a musíme se tak chovat – i vůči páté koloně prorusky 

naladěných spoluobčanů a že by bylo třeba proti nim tvrději zakročit 

(jako bylo třeba zakročit ostřeji proti komunistické straně a jejím 

členům po Listopadu). Přítomný Šimon Pánek to viděl jako 

pochopitelné, ale v zásadě problematické až protiprávní… Když jsem 

pak o den později byl na přednášce o životě Komenského, připomněl 

jsem si také jeho přístup, jak měnit smýšlení i jednání lidi – a to nikoli 

násilně, na rozkaz a pod trestem, ale pedagogicky, nenásilně, po 

dobrém. Biskup jednoty bratrské věřil, že je možné s lidmi hnout 

soustavnou péčí a také se o to se vší vervou snažil. Snad bychom to 

také měli zkoušet raději takto.   

 

Ondřej Ruml 

 

 

Informace ze sboru 
 

Nový účet sboru – důležité 
 – věnujte prosím pozornost této informaci! 

 

Sbor má nový sborový účet u banky Moneta  

č. 253070437/0600. - Prosíme o provedení změny trvalého 

příkazu na platby saláru. 

Staršovstvo sboru se snaží v dnešní nelehké době hledat možnosti 

úspor a také zhodnocení sborových finančních prostředků, aby se 

alespoň trochu snížil dopad vysoké inflace. Česká spořitelna, která má 

pobočku zde v Novém Městě a u které máme účet nyní, zrušila 

v loňském roce pokladní služby, takže se hotovost ze sbírek musí vozit 

již do spořitelny do Žďáru nad Sázavou.  Proto se  staršovstvo 

rozhodlo zřídit účet u banky Moneta (také ve Žďáře), která nabízí účet 

bez poplatků a k účtu navíc také spořící účet s výhodnou úrokovou 

sazbou pro církve.   

Aktuální úroková sazba na běžném účtu: 4,7% p.a. 

Aktuální úroková sazba na spořicím účtu: 5,2% p.a. 
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 Stávající účet u České spořitelny bude aktivní asi půl roku 

souběžně s novým účtem, aby všichni členové sboru, kteří platí salár 

na účet, měli dostatek času si změnu trvalého příkazu provést. 

Všichni členové sboru budou o novém čísle účtu informováni 

také ve sborovém dopise (vánočním) a ti co jsou ve sborovém adresáři 

také emailem. 

 

Výběr salárního příspěvku 
 

V měsíci listopadu se vybírá salární příspěvek. Prosíme, 

pamatujte na něj. Zaplatit můžete jednorázově u vybírajícího, který vás 

navštíví doma, nebo na faře (v úterý, čtvrtek a pátek od 8.30 do 13.30 

hodin). Nejlepší a námi doporučovanou možností je, si v bance zřídit 

pravidelný měsíční trvalý příkaz a zasílat tak pravidelně příspěvek na 

sborový účet u banky Moneta č. 253070437/0600, jako variabilní 

symbol uveďte prvních 6 čísel rodného čísla pro identifikaci platby, do 

poznámky můžete uvést -  salár a vaše jméno. 

 Salární příspěvek za rok 2022 by měl být vyšší než 600,- Kč na 

osobu za rok, aby pokryl výdaje sboru na platbu personálního fondu a 

repartic.   

 

Shromáždění, která nás čekají 
 

2.11. 18.00 - staršovstvo 

4.11. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

7.11. 18.30 – NM – Konfirmační pro dospělé 

17.11. 9.00 – brigáda kolem kostela 

22.11. 9.30 - Kavárnička (nejen) pro seniory – Petr Hladík 

– O své cestě do Vídně pro Pomněnku 

23.11. Bystřice – 18.00 – večer s hostem - manželé Ženatí o 

zářijové cestě po USA 

26.11. 18.00 - mládež 

27.11. 14.00-17.00 hodin  - Adventní Jarmark 

30.11. NM – 18.00 – večer s hostem – manželé Ženatí o 

zářijové cestě po USA 

2.12. 19.30 – schůzka učitelů nedělní školy 

7.12. 18.00 - staršovstvo 
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Pozvánky ze seniorátu 
 

KONVENT 

12. listopadu v kulturním domě v Novém Městě. 

 

POZVÁNÍ DO SBORŮ 

 

Horní Vilémovice: 

6. 11. 16h koncert Listověj, fara 

 

Jihlava: 

1.11. 19.00 Modlitba Taizé, kostel Povýšení sv. Kříže. 

13. 11. v 17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši, "Kdo má velké oči, 

nesmí do lesa" (J. Keřkovský), hraje skupina Vlnotaj 

 

Nové Město na Moravě: 

22.11. 9.30 – kavárnička (nejen) pro seniory – Petr Hladík – O své 

cestě do Vídně pro Pomněnku 

23.11. 18.00 – KS Bystřice – večer s hostem – manželé Ženatí o 

zářijové cestě po USA 

27.11. 14-17 – Adventní jarmark 

27.11. od 19:00 Tata Boys pro Pomněnku v kulturním domě. 

30.11. 18.00 – NM - večer s hostem – manželé Ženatí o zářijové cestě 

po USA 

11.12. od 17:00 Dobročinná aukce pro Pomněnku v Horácké galerii 

 

Sázava a Žďár: 

10.11. od 10:00 Žďár, bohoslužby v Domově klidného stáří 

13.11. od 18:00 Žďár, bohoslužby u tety Hany - slovem provede 

farářka Alžběta Hatajová, hudbu zajistí brněnská skupina Betsaida. 

27.11. od 17:10 Žďár, přivítání adventu s rozsvěcením vánočního 

stromu 

27.11. od 17:45 Sázava, rozsvěcení vánočního stromu 

10.12. od 17:00 Sázava, adventní koncert VOCATUS ECUMENICUS 

(mužský pěvecký komorní sbor z Jimramova) 

 

Třebíč a Myslibořice: 

3. 12. od 15:30 Adventní pozpěvování na zámku v Myslibořicích 
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4. 12. od 15:30 Adventní pozpěvování v Třebíči 

 

Velké Meziříčí: 

4. 11. 18h kavárnička dříve narozených s filmem Libora Smejkala o 

Jiřím Rumlovi 

6. 11. 9h rodinné bohoslužby se studenty ETF 16. 11. 17h večer s 

Vojtou Dárvíkem Mácou: Válka na Ukrajině 

19. 11. 14-18h před/adventní dílna 

20. 11. 14h benefice pro Pomněnku 

4. 12. 9h bohoslužby, 10.15 promítání filmu L. Smejkala o vzniku a 

životě FS ve VM, sbor. oběd, 13.30 adventní koncert In pace 

 

 

Jak moc ubýváme – na okraj knihy Adama 
Csukáse  

 

V letošním roce vyšlá knížka církevního právníka Adama 

Csukáse „Právní řád Českobratrské 

církve evangelické v historických 

souvislostech“ (EMAN Jihlava) 

mapuje důkladně historii práva naší 

církve. Je to docela zajímavé čtení - 

zvláště z dávnějších dob, kdy 

církevní zřízení a řády církve bývaly 

součásti zákonů státu a třeba za první 

republiky naše (českomoravská) 

církev řešila otázky svého postavení 

na Slovensku (třeba při uzavírání 

svateb). Autor sleduje především 

jednání synodů, ale taky reakci 

seniorátů a sborů. Postupně dojde až 

k dlouhé diskusi a projednávání 

(možného) církevního soudu na 

přelomu tisíciletí, otázku, kterou 

jsem vnímal a podnes v ní nemám 

jasno.  

Ale ještě něco mě zaujalo - 
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součástí knihy jsou také tabulky týkající spravování církve a třeba 

dělení sborů do seniorátů (ten novoměstský existoval až do 50tých let), 

ale na okraji mě zaujalo, jak my, českobratrští evangelíci, 

(ne)ubýváme. Sčítání lidu mluví zdrcujícím způsobem – pokles z roku 

1991, kdy se při sčítání lidu jako českobratrští evangelíci 

identifikovalo takřka 204 tisíc obyvatel (tehdy ještě) Československa 

až po 32,5 tisíc v minulém roce. Něco jiného je evidence vlastní a 

církevní – ta v roce 1991 uváděla necelých 167 tisíc členů (při sčítání 

se tak k naší církvi přihlásilo mnoho těch, kdo už členy podle evidence 

sborů nebyli). Třeba v našem seniorátu Horáckém tehdy bylo 

evidováno 9088 členů a v roce 2021 je nás 4333, tedy polovina 

(úbytek je ale ve většině seniorátu větší). Jedna tabulka v Csukásově 

knize ale mluví o tom, že pokles je v něčem menší – a to, dovolím si 

tvrdit, v daleko podstatnějších počtech těch, kdo se účastní nedělních 

bohoslužeb. V roce 1991 byla účast na bohoslužbách v celé naší 

Českobratrské církvi evangelické 11.634 v mateřském sboru a 3.527 

v kazatelských stanicích, celkem tedy lehce nad 15 tisíci. V roce 2021 

evidenční dotazníky uvádějí účast (jde o kovidový rok) 6.569 v sídle 

sboru a 1.377 v kazatelských stanicích – dohromady tedy necelých 8 

tisíc (předkovidový stav roku 2019 byl malinko přes 10 tisíc (8.588 + 

1.599). Úbytek těchto lidí, kteří se pravidelně účastní života sboru (ono 

jich je samozřejmě víc, údaj je průměr na neděli) je tedy zhruba o 30-

45% za 30 let, nikoli takřka 90%, jak sugeruje sčítání lidu. Úbytek 

veliký, ale zase ne tak hrozný… 

Ondřej Ruml 

 
 

Věra Trojanová (1939-2022) 
 

Koncem září náhle zemřela sestra Věra Trojanová, dlouholetá 

varhanice a členka kroužku křesťanské služby našeho sboru. Vděčnost 

za ni a za její život jsme projevili při pohřebním rozloučení při 

bohoslužbách v sobotu 6. října. S laskavým svolením přetiskujeme 

vzpomínku, kterou dala dohromady rodina paní Trojanové, fotku 

z července letošního roku z pobytu v Kloboukách u Brna a taky 

pohřební kázání. 
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Naše maminka se 

narodila 7. dubna 1939 v 

Novém Městě na Moravě v 

domě u Makovských, dnešní 

Komenského náměstí. Pro 

pamětníky v sousedství 

bývalo vyhlášené pekařství 

Zezulákovi a řezník Štůla. 

Její tatínek Richard Krabec 

měl obchod s drogerii, kde 

dle jejího vyprávění si 

velice ráda hrála a za pultem 

pozorovala, jak tatínek 

vlídně obsluhuje zákazníky. 

Zde se zřejmě již tvořila její 

veliká láska a blízkost k 

lidem. Do rodiny Richarda a 

Marty Krabcových se ve 

válečných letech narodily 

čtyři děti. Pavel, Věra, 

Richard a Marta. V Novém Městě na Moravě maminka prožila krásné 

šťastné dětství, vystudovala gymnázium a poté se vydala do velkého 

světa, do Prahy, kde vystudovala vysokou ekonomickou školu. Z této 

studijní doby jí zůstalo mnoho přátelství až do dnešní doby. Z 

Vysočiny si přinesla lásku k přírodě, nejšťastnější bývala v zimě na 

běžkách, v létě na vodě a na horách. Stala se aktivní členkou 

turistického kroužku v Praze a prožila tam krásné roky. Ale síla 

nádherné Vysočiny ji přivála zpět do Nového Města. Zde v 

evangelickém kostele se seznámila s Danielem Trojanem ze Sazomína 

a jejich sňatku bylo požehnáno v roce 1963. V Sazomíně v rodině 

mlynaře Timotea Trojana prožili deset let plnosti rodinného života. 

Narodily se jim dvě dcery Jana a Věra a v roce 1972 se rodina i s 

babičkou Josefou Trojanovou přestěhovala do Žďáru nad Sázavou. 

Zde dochovala maminku svého manžela a později i své oba rodiče.  

Před dvaceti lety v říjnu se zde v evangelickém chrámu rozloučila se 

svým drahým manželem Danielem.  

Nyní naše osobní vyznání pro maminku… Jsou prostě chvíle, na 

které se člověk nemůže připravit. I kdyby přečetl milion knih o 
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umírání... je to čas, kdy víme, že se nedá nic vrátit, že jakákoli 

sebemenší věc maminku bolestně připomene. Život se změnil a moc!! 

Maminky by měly být nesmrtelné… Ta naše byla naše parťačka, 

kamarádka obdivuhodná. Měla fyzickou sílu, na běžkách jí nikdo z 

rodiny nestačil, byla schopna s námi výletovat, hrát tenis, slézat skály. 

Z pohledů vnuků měla dobrodružnou povahu - v 65 letech si poprvé 

nasadila sjezdovky a sjela ledovec v Alpách, náš bratranec Petr 

vzpomíná jak si svoji tetičku v 82 letech nasadil na svůj čopr a vyrazil 

s ní na projížďku. A přestože ji už v posledních třech letech soužily 

určité zdravotní problémy zachovávala si svoji pokornou oddanou 

povahu. Když už se nemohla věnovat své oblíbené činnosti na 

zahrádce a přijala to, že bývala s námi. Hodně u nás v Brně, začala 

malovat, vymalovávat. Malovala celé dny a z jejích rukou vycházely 

pestrobarevné obrázky nádherných barev. Celý její život byl spíš 

nenápadný, tichý, ale v jejích barvách byla veliká sytost a výraznost. 

Její podzim života byl plný barev. Bylo pro ni důležité vědět pro koho 

maluje a obrázek pak s věnováním darovat. Udělala nám velikou 

radost, když jednou namalovala obrázek a věnovala ho sama sobě. Což 

u ní bylo neobvyklé, vždy myslela spíš na druhé. Zpestřila nám svým 

malováním život, protože jsme rozesílaly její obrázky do dalekých 

krajin a mohly poznávat její dřívější přátele. Maminka domalovala a 

přešla do nového světa ve svém bytě ve Žďáře nad Sázavou. Víra v 

Hospodina pro ni v životě nejvíc znamenala. 

 

Kázání na text Ž 100: Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá 

země!  2 Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem!  3 

Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho 

lid, ovce, které pase. 4 Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří 

jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, 5 

neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do 

všech pokolení!  

Žalm (stý) si zpívali poutníci na cestě k chrámové hoře 

v Jeruzalémě. I my dnes stojíme na konci jedné cesty. Ocitli jsme se ve 

dveřích, v branách života a smrti… 

A ta slova žalmu podle mého vystihují leccos z životní cesty 

Věry Trojanové. Žalm začíná výzvou k hlaholu celé země. Paní 

Trojanová byla dlouholetou varhanicí tohoto sboru, k hlaholu druhé 

zvala, vedla, doprovázela. A její život byl spojen s Horáckem, taky 
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s oblastí, kde se musí stoupat, ke které patří chození a výstupy na 

kopce a skály. Druhá sloka žalmu je pak další výzvou: „Radostně služ 

Hospodinu.“ Službu většinou bereme jako povinnost. Službu konáme, 

protože je to potřeba, ne proto, že by to přinášelo bůhvíjakou radost. A 

pojem „služba“ se taky užívá k náboženským úkonům. Službu Bohu 

ve Starém zákoně vykonávali kněží v chrámě. I to patřilo k životu 

Věry Trojanové – doprovázela při bohoslužbách zpěv. I to byla a je 

služba. A myslím, že paní Trojanová patřila k lidem, kteří to, co je 

dobré ba nutné činit, co pomáhá druhým, co je službou - přece dělala s 

radostí. 

Na té cestě není člověk sám. Nemusíme jít sami. Jsme na ní se 

svými blízkými a další lidi smíme potkávat. O tom zpívá ta další sloka 

žalmu. Která přechází do množného čísla: „Hospodin je Bůh, on nás 

učil… jsme jeho lid, ovce, které pase.“ Smíme tvořit společenství 

poutníků, oveček, které nechodí samy, kteří jdou spolu. I toto 

překračování prahů patřilo k životě naší zemřelé. Kdy se v rámci tzv. 

křesťanské služby v tomto evangelickém sboru podílela na posílání 

přání, návštěvování zvláště těch, kdo stárnou a třeba si připadají sami a 

zapomenutí. A po cestě písní, pouti do Jeruzaléma, životu se dospívá 

až k cíli té cesty, k branám jeruzalémským. Ze souvislosti je zřetelné, 

že jde o hradby tohoto hlavního města pospolitosti i víry, ale docela si 

dovedu představit, že je řeč o samém Bohu. Bůh jako město, četl jsem 

na smutečním verši na oznámení o smrti Věry Trojanové. „Vstupte do 

jeho bran s díkůvzdáním!“ Ten Věčný jako město. Jako dobré místo, 

kam se rádi vracíme, kde je nám dobře, bezpečno, kam nejdeme sami a 

kde jsme s druhými. To je cíl cesty. Věra Trojanová coby dobrovolnice 

působila v Hospicovém hnutí Vysočina (dnes Domácím hospice 

Vysočina), kde kousek cesty také šla s těmi, kdo jsou blízko cíle své 

pozemské pouti. My dnes vyprovázíme. I my smíme věřit, že tam na 

konci nás čekají otevřené brány nového města „sestupujícího z nebe 

jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha“. Města, kde nás čeká 

bezpečí, kam proto vstupujeme s radostí a zpěvem na rtech, byť třeba 

už na konci s dechem. Ale přece jen s vděčností za životní cestu, která 

měla sílu a smysl. A s chválou Pánu Bohu, za to, že jsme směli Věru 

Trojanovou poznat a kus životní cesty s ní jít.  

A dovolte mi na závěr pár osobních slov: Před třemi lety koncem 

léta jsme se tak se sestrou Trojanovou trochu minuli ve dveřích. Věra 

Trojanová tehdy hrála naposledy na varhany a já sem nastupoval. Ona 
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odcházela od této služby a já přicházel. Ale nebylo to jen míjení. 

Jednou jsem ji stihl navštívit v jejím žďárském bytě, byla to dlouhá a 

důležitá návštěva, pro mě určitě, otevřela přede mnou kus svého života 

a dala mi do něj nahlédnout. A naposled jsem se také potkali ve 

dveřích tohoto kostela, při loučení po službách Božích jsem na začátku 

září dostal od sestry Trojanové obrázek, z Lipna, hrál barvami a sálala 

z něj radost. Smím si to připomínat a doufat, že pro milosrdenství 

Boží, které je věčné, je ještě něco dobrého a radostného před námi... 

Amen 

 

 

Adventní akce pro Pomněnku 
 
V průběhu letošního adventu můžete zamířit na dvě benefiční 

akce, jejichž cílem je podpořit veřejnou sbírku na stavbu Domova 

Pomněnka v Novém Městě na Moravě.  

V neděli 27. listopadu 2022 od 19:00 hodin vystoupí v Kulturním 

domě v Novém Městě na Moravě hudební skupina Tata Bojs. Kapela, 

která získala několik Andělů například za alba z roku 2004 nebo 2020, 

přiveze o do Nového Města nejenom písničky z posledního alba Jedna 

Nula.  

Tata Bojs jsou na české hudební scéně už téměř pětatřicet let. 

Jejich vystoupení je plné hravých melodií, které jsou doprovázené 



  

13 

 

texty, v nichž se mísí vážná témata s nadsázkou. To vše dohromady 

vás přiměje prožít společný večer  v lehkém a radostném tanci. 

Pokud byste si rádi domů nebo do své kanceláře pořídili nějaký 

hezký umělecký předmět tak vás zveme na Dobročinnou aukci. Ta 

proběhne v neděli 11. prosince od 17:00 hodin v podkroví Horácké 

galerie. Dvacítka autorů se rozhodla, že věnuje svá díla do aukce. 

Prohlédnout si je můžete na vernisáži, která proběhne v Evangelickém 

kostele v Novém Městě na Moravě v neděli 27. listopadu od 15:00 

hodin v rámci Adventního jarmarku. 

Informace o předprodeji vstupenek na Tata Bojs a také 

Dobročinné aukci najdete na webu domovpomnenka.cz  

Obě akce se konají v rámci Festivalu pro Pomněnku, který je 

podpořený z grantového systému Města Nového Města na Moravě a 

Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových 

projektů. 

 

 

O plánování 

 

Byl jsem nedávno na víkendové konferenci v Ostravě. Měl jsem 

za sebou dva dny posedávání v kongresových sálech a postávání u 

bufetových stolků. Proto jsem se těšil na nedělní ráno, neboť jsem 

plánoval, že se z hotelu projdu pěšky na vlakové nádraží, které bylo 

vzdálené necelých šest kilometrů. V neděli ráno jsem na hotelovém 

pokoji rozhrnul závěsy a viděl, že venku prší. Předchozí dva dny bylo 

přitom tak krásně.  Při pohledu z okna jsem odevzdaně poznamenal: 

„Člověk plánuje…“ a můj spolubydlíci dodal: „..a Pán Bůh se směje.“ 

Přesto jsem se po snídani vydal pěšky, protože déšť na malou chvíli 

zeslábl. Ale když jsem prošel kolem areálu Vítkovicích železáren tak 

se znovu rozpršelo. A tak jsem sedl na tramvaj a dojel na nádraží. Teď 

bych si dál kávu, povídám si. Jenomže jediná kavárna v hale byla 

zavřená a cedulka oznamovala, že kavárna znovu otevře v 9:15. Sedl 

jsem si tedy na lavičku a čekal na 9:15. V 9:20 vylezla z kavárny 

slečna a změnila cedulku otevření na 9:45. To už budu sedět ve vlaku, 

řekl jsem si pro sebe zklamaně. Nezbylo mi než si jít koupit kávu z 

automatu. Jízdenku jsem měl do ekonomické třídy. Ve vlaku nás byla 

pestrá směsice, od veselých studentů po veselé seniory. Naproti mně 
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seděly maminka s dcerou v pubertálním věku, a malým psíkem. 

Maminka střídavě okřikovala psíka nebo dceru, střídavě přecházelo do 

takového toho ťuťuťu ňuňuňu, což opět děla na oba – na psíka i dceru. 

No nic, říkám si opět pro sebe, na další navazující spoj z Brna si 

objednám sedadlo v relaxačním voze. A tak jsem to také v mobilní 

aplikaci udělal. Po hodině jízdy vlak z ničeho nic zastavil a hlas 

z reproduktoru oznámil, že se ve stanici, do které míříme někdo skočil 

pod vlak, a musíme čekat. Všichni kolem mě začali telefonovat, a do 

telefonů oznamovali, že přijedou později, protože někdo skočil pod 

vlak a my musíme čekat. Já jsem si, znovu sám pro sebe říkal, proč 

zrovna v neděli dopoledne někdo skáče pod vlak. Přitom mi došlo, že 

asi zmeškám spoj s jízdenkou do relaxačního vozu, ve kterém, jsem si 

představoval, budou kožená křesla a sluchátka, a z nich bude znít 

jazzová muzika. Ve chvíli kdy bylo zpoždění tak velké, že bych 

navazující spoj opravdu nestihl, jsem v mobilní aplikaci stornoval 

objednanou jízdenku do klidného vozu a čekal, jaké zpoždění 

nabereme. Vlak se pak přeci jenom po zhruba půlhodině znovu rozjel. 

Chvíli před tím, než jsme dorazili do Brna jsem znovu zkontroloval 

aplikaci a tam mi ukázala, že i vlak, kterým jsem původně plánovat 

pokračovat má také zpoždění, a já ho tím pádem stihnu. Kožené 

relaxační křeslo bude moje. Jenomže jízdenku už jsem mohl objednat 

pouze do vozu s označení standard. Utěšoval jsem se, že je to přeci 

jenom o malinko vyšší třída, než ve které jsem jel doposud. Dojeli 

jsme do Brna a jaká klika, zpožděný vlak měl za pět minut odjíždět ze 

stejného nástupiště kde jsme zastavili. Tak to stálo na informační 

tabuli. Jenomže v čas odjezdu, vlak nikde, a oznámení z tabule 

zmizelo. Do hluku přijíždějících vlaků jsem slyšel přerušované útržky 

hlášení o změně nástupiště. Naštěstí jsem do vlaku nastoupil včas a 

mířil k sedadlu s číslem 45. Jen co jsem ho našel, oslovil mě anglicky 

nějaký mladík, jestli si s ním můžu vyměnit sedadlo. Jedou s přítelkyní 

a mají místenky do stejného kupé, jenomže moje místo je přesně mezi 

nimi.  Souhlasil jsem. Bylo by mi trapně, kdyby si chtěli mačkat cestou 

ruce, a já přitom seděl mezi nimi. Mé vstřícnosti si hned všimla slečna 

sedící naproti. „Promiňte, já cestuji s kamarádkou a ona sedí v kupé na 

sedačce číslo 5. Mohli byste si prosím vyměnit místa?“ „Proč ne,“ 

pokračoval jsem v rozdávání vstřícnosti. A tak jsem doputoval 

poloprázdného kupé, slečně na sedačce s číslem 5 jsem oznámil, že 

může jít za kamarádkou na mé uvolněné místo. Jen co jsem se 



  

15 

 

pohodlně usadil do křesla a chystal se vytáhnout knihu, uslyšel jsem na 

chodbě hlasitě hovořící ženu a muže. Mluvili španělsky, tedy hodně 

rychle, a co byste řekli: ano, mířili do „mého“ kupé, kam kromě se 

kromě sebe a dítěte, snažili nacpat také dva obrovské kufry a dětský 

kočárek. Ochotně jsem jim pomohl s jedním kufrem a kočárkem na 

horní úložný prostor.  Druhý kufr už nebylo kam dát, a tak zůstal stát 

v úzké uličce mezi námi. Ani ne roční chlapeček se na mě sympaticky 

culil. Já na něj také. Místo pohodlného koženého sedadla ve voze 

relax, jsem se cestou družil s mladou rodinou ze Španělska. „Člověk 

plánuje a Pán Bůh se směje,“ vzpomněl jsem si na repliku z rána. 

Zvláštní je, že jsem nakonec i přes řadu nečekaných událostí dorazil 

domů v čase, který jsem měl původně v plánu. Někdy zkrátka stačí 

nechat věci plynout, a ono to může i dobře dopadnout. 

Petr Hladík 

 

 

Den reformace 
 

Vážení a milí protestanté víte, že máte 31.října svátek?  Když si ve 

Wikipedii zadáte: „31.říjen -  výročí“, tak obdržíte jednu jedinou větu: 

 1517 – Martin Luther podle legendy uveřejnil na dveřích 

kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí, čímž začala reformace. 

 

Není to legenda, ale je to skutečnost, se kterou se nedokážeme 

vyrovnat ani my reformovaní sami.  

Manželka byla se svou nemocí a se mnou v lázních v Třeboni. 

Nemoc bere sebou, protože ji má a mne, abych sám doma nezvlčel. Když 

jsme v Třeboni, tak do kostela chodíme v Českých Budějovicích ( dále 

ČB ) a chodíme tam rádi. Bratr farář David Nečil je výborným 

kazatelem. Nejsme zde zatížení sami sebou ani okolím, nikdo nás nezná.  

Při jedné přímluvné modlitbě se někdo za mnou slabým hlasem 

modlil : …aby KATOLICKÁ CÍRKEV vnímala PRAVOSLAVNOU 

CÍRKEV a PROTESTNSKÉ CÍRKVE jako sobě rovné….  

Protože jsem tomu špatně rozuměl, tak jsem se vzadu sedícího 

bratra po bohoslužbě zeptal, kdo to byl. Bratr se vyděsil a teprve po 

opakování dotazu ukázal na jiného bratra. Ten se nevyděsil a opakoval 

výše uvedenou větu z přímluvné modlitby. Poděkoval jsem mu a dovolil 

jsem si říct, že je můj člověk. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1517
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/95_tez%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reformace
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Vrátím se zpátky do evangelického kostela v NMnM, kde v kázání 

jsem slyšel, že se máme modlit se SVATÝM FRANTIŠKEM. Nám 

protestantům jsou přece SVATÍ neznámi. Znám sice jednoho Františka, 

o kterém se říká, že je SVATÝ, ale to souvisí s jeho zlou manželkou. 

František je ateista. 

Vracím se opět do ČB, ale jen v myšlenkách na tiše se modlícího 

bratra. Myslím si, že nás KATOLICKÁ CÍRKEV nebere jako sobě 

rovné. Bere nás takové, jací jsme. Svou existenci třeba rozmělňujeme 

pomocí takzvaných ekumenistických činností. Jde o snahu bohužel 

jednostrannou a vyznávači ekumeny zapláčou nad výdělkem. ČCE taky 

zapláče.  

Nedokáži, tak pěkně mluvit, jako se v kostele při ohláškách mluví, 

ale říkal jsem několik kostrbatých vět, jako reakci na hezká slova. Kde 

jsou slova o DNU REFORMACE. Nikde. Ale slavíme DUŠIČKY. 

Zapalujeme svíčičky na hřbitově ČCE. Nosíme tam věnečky k velké 

radosti obchodníků s dušičkovým artiklem. Kdyby se tyto peníze 

věnovaly na POTŘEBNÉ. Na své blízké zemřelé nemyslíme jen na 

začátku listopadu. Když někdo má potřebu peníze někomu dát, tak to 

může být DAR NA POTŘEBY SBORU. 

Je nám podsunut význam DUŠIČEK tak, aby překryl DEN 

REFORMACE. Aby překryl DEN VZNIKU ČR.  

Takto, tentokrát předsunut, je DEN PŘÍCHODU VĚROZVĚSTŮ, 

aby překryl MISTRA JANA HUSA. Podle které legendy přišli 

VĚROZVĚSTOVÉ zrovna 5. července. 

Obrátím se opět na Wikipedii. 

květen podle pravoslavného kalendáře (24. květen dle 

občanského kalendáře), kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na 

Velkou Moravu přišli. Historicky doloženo je pouze to, že se tak stalo na 

jaře roku 863. 

Tak vidíte, ale my v ČR si zrovna vybereme 5. července. Náhoda to 

není 

O dalším překrývači MISTRA JANA HUSA v dějinách si můžete 

přečíst v knize KATEDRÁLA, kterou napsal bohužel již zemřelý PhDr 

Zdeněk Mahler. Jde o JANA NEPOMUCKÉHO. 

 

Tak zapomeňte na DUŠIČKY a vzpomeňte DNE REFORMACE. 

 

Oldřich Bukáček 
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Informace ze staršovstva 
 
Staršovstvo při svém listopadovém jednání - mluvilo o 

svátečních bohoslužbách koncem roku (na Štědrý den, na Boží hod 

vánoční, Štěpána a Nový rok).  

Souhlasilo s plánovanými křty.  

Chystalo zajištění konventu, který se uskuteční v našem sboru v 

sobotu 12. listopadu a jednalo o jeho tématu - reformě správy církve.  

Se zájmem vyslechlo informaci o podniknutých krocích ve 

spolupráci se sdružením rodičů Šance, jejich pomoci s údržbou parku a 

také využití presbyterny. Stejně tak i o dalších krocích investic do 

nemovitostí a o autobusovém zájezdu 11. června příštího roku.  

Své jednání ukončilo v 8.15 zpěvem písně. V listopadu se sejde 

ještě na výjezdním zasedání především nad tématem Rozvojového 

plánu sboru.  
 

 

Adventní jarmark 2022 
 

Na první adventní neděli 27.11.2022 připravuje novoměstský 

evangelický sbor tradiční Adventní jarmark. Probíhat bude v parku u 

kostela a v presbyterně od 14.00 do 17.00. Co můžete na jarmarku 

mimo komorní předvánoční atmosféry očekávat?  

V presbyterně pořídíte výrobky, které vznikaly při pravidelných 

tvořivých setkáních žen, výrobky a lahůdky připravené členy a 

podporovateli sboru. Dále v presbyterně naleznete širokou nabídku 

fairtradové zboží Obchůdku Jednoho světa, výrobky Diakonií 

Myslibořice a Rolnička.  

Na venkovní tržnici můžete svým nákupem podpořit činnost 

Usměváčků, Portima, Chráněného bydlení NMnM a Sdružení krajina, 

Školy na Malé uličce. Zkřehlé prsty a útroby snadno rozehřejete 

lahodnými polévkami, voňavým svařákem a silnou kávou.  

Atmosféru jarmarku umocňují dětské stánky. Děti na nich prodávají 

výrobky, které si pro Vás samy připravily. Pokud by vaše děti chtěly 

také něčím přispět, a prodávat při jarmarku své výrobky, nechť se hlásí 

na připravený arch v kostele či na mail debora.rumlova@evangnet.cz. 

Podle počtu dětí, pak zajistíme stánky.  

mailto:debora.rumlova@evangnet.cz
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Jarmark je zároveň sběrným místem pro projekt Krabice od bot. Pokud 

byste věděli o někom, kdo se letos ocitl v nouzi a byl by vděčný za 

dárek z této sbírky, ozvěte se přímo místní koordinátorce na mail 

DitaSimkova@seznam.cz.  

Kromě výše uvedeného proběhne v 15.00 přímo v evangelickém 

kostele vernisáž obrazů určených na dobročinnou aukci pro Domov 

Pomněnka.  

 

 

Betzingen 
 

Tentokrát jsme se vypravili do spřáteleného německého sboru 

v Betzingen – části Reutlingen s jasným cílem – slavnostní nedělní 

bohoslužby a ukončení činnosti faráře Christopha Zügela. Ve třech 

jsme vyrazili již v pátek dopoledne a udělali jsme si zajížďku do 

univerzitního města Ulm, kde jsme si prohlédli krásnou gotickou 

katedrálu s nejvyšší kostelní věží na světě, prošli jsme se rybářskou 

čtvrtí se starobylými švábskými domy až z 15. století a zajímavá byla 

také moderní synagoga postavená v roce 2012. Večer jsme strávili 

v rodině Katrin a Freda Maye.  

V sobotu pro nás byl připraven celodenní výlet, na kterém nás 

doprovázeli Ingrid a Jörg Lamparter. 

Po procházce lesem u Waldenbuchu (během kterého Lenka 

nasbírala 

ohromné 

hříbky, 

křemenáče a 

další druhy 

hub pro 

německé 

přátele) a 

obědu v řecké 

restauraci, 

která dřív 

bývala 

mlýnem, jsme 

navštívili 

muzeum 

mailto:DitaSimkova@seznam.cz
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továrny na čokoládu Ritter (Quadratisch. Praktisch. Gut.). 

V podnikové prodejně jsme nakoupili tuto čtvercovou, praktickou a 

dobrou čokoládu, jak říká její německý název, jako dárek domů. 

Následně jsme si užili výbornou kávu a koláčky v pekařství Sehne. A 

pak jsme si v kostele města Böblinger poslechli Mši D-dur a biblické 

písně od Antonína Dvořáka v podání místního pěveckého sboru 

s profesionálními sólisty. Další příjemný večer jsme strávili v rodině 

našich sobotních průvodců. 

A v neděli jsme konečně vyrazili na slavnostní bohoslužby. Zde 

jsme se potkali s Honzou Teplým, který vyrazil z Prahy v časných 

ranních hodinách, aby se také zúčastnil celého nedělního programu. 

Bohoslužby vedl sám Christoph Zügel a doprovázel místní pěvecký 

sbor. Když kázání skončilo, pan farář byl slavnostně uvolněn služby. 

Po projevu a poděkování pana děkana - za službu nejen ve sboru, ale i 

v diakonii - se dostalo Christophovi potlesku ve stoje, což jistě svědčí 

o oblibě a dobré práci pana faráře. Po projevu starosty byla jako třetí 

vyzvána Lenka, aby pozdravila za náš novoměstský sbor. Po krátkém 

přání předala dárek – loutku, ve které se pan farář Zügel sám poznal a 

ocenil její věrohodnou podobu, zejména pleš. Zároveň zdůraznil, jak 

důležité naše partnerství pro něj i betzingenský sbor je. Následoval 

zase veliký potlesk. 

Zdravice, vzpomínky, děkování a předávání dárků pokračovalo 

po konci bohoslužeb ještě vedle kostela. Oběd, káva i koláče byly 

připraveny 

v hojné míře 

pro všechny, 

ale ne zdarma, 

každý byl 

vyzván, aby 

uhradil 

stanovenou 

cenu. Pouze 

domácí 

jablečný mošt 

se neplatil, 

jelikož to byl 

dárek pana 

faráře z jeho 
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vlastní zahrádky. Program pokračoval ve sborovém domě promítáním 

vzpomínkových fotek z celého působení pana faráře ve sboru i 

diakonii; na některých byli i členové našeho sboru při návštěvách 

v Betzingen. Poté následoval koncert jazzového sboru z Betzingen. 

Na nedělní večer jsme dostali krásné pozvání - na návštěvu do 

nového bytu faráře Zügela v několik kilometrů vzdálené vesnici. 

Kromě nás čtyř byli pozváni všichni přátelé, kteří se aktivně účastní 

našich vzájemných setkání a také druhý farář betzingenského sboru. 

Strávili jsme tak nádherné chvíle pod hvězdami s milými přáteli na 

obrovské terase bytu.  

Doufám, že jsme se za náš sbor důstojně rozloučili s Christophem 

jako farářem, ale dle jeho slibů se na setkání s ním můžeme těšit i 

v budoucnu, neboť bude ve spojení s Betzingenskými a rád se bude 

účastnit společných akcí s naším sborem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

©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  

Číslo sborového účtu: 5500213339/0800 

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

mailto:slavek.zilka@atlas.cz

