
55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. listopadu 2017, Jižní Město         Tisk č. 11 

Návrhy na usnesení konventu ze seniorátního výboru a ze sborů pražského seniorátu ČCE

 1. NÁVRHY SENIORÁTNÍHO VÝBORU
 a) Konvent pověřuje předsednictvo, aby vhodným způsobem provedlo přípravu a průzkum před 

volbou dvou duchovenských členů seniorátního výboru na podzim 2018.
 Zdůvodnění: je obsaženo v posledním odstavci bodu 1 zprávy seniorátního výboru (tisk č. 3). 

 b) Konvent se usnáší, že seniorátní adventní sbírka bude v roce 2017 určena na podporu akce 
rekonstrukce a rozšíření Milíčovy kaple pražského ochranovského sboru.
 Zdůvodnění: Seniorátní solidární fond, na který je adventní seniorátní sbírka obvykle určena, nebyl 

letos téměř vůbec čerpán. Proto seniorátní výbor navrhuje prostřednictvím pravidelné seniorátní 
adventní sbírky podpořit největší současnou evangelickou stavební akci v Praze.

 c) Konvent souhlasí s návrhem na zřízení druhého kazatelského místa ve Farním sboru ČCE v Praze 8 
– Libni. 
 Zdůvodnění: Libeňský sbor dodal všechny požadované podklady (viz přílohy tohoto tisku) 

a seniorátní výbor shledal na jejich základě libeňskou žádost přiměřenou a oprávněnou.

 2. NÁVRHY SBORŮ
 a) (Dejvice) Návrh změny Řádu sborového života 

Čl. 3. Příležitostná shromáždění 
3. Pokud je ve svatebním shromáždění manželství uzavíráno, snoubenci v něm musí veřejně, před 
svědky a před ordinovaným držitelem platného osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře 
nebo jáhna farářem nebo jáhnem povolaným ke službě v církevním sboru nebo před kaplanem 
vyslaným ke službě v jiných institucích vyjádřit své svobodné rozhodnutí vstoupit do manželství. 
Uzavření manželství před kaplanem vyslaným ke službě v     jiných institucí podléhá souhlasu staršovstva
příslušného církevního sboru dle místa uzavření sňatku, kde je také uzavření sňatku zapsáno do 
sborové knihy manželství spolu s     uložením osvědčení o uzavření sňatku vydané matrikou."   

 b) (Střešovice) 1. Konvent vyslovuje synodu ČCE podiv nad tím, že církev vyzval k diskusi o změně 
názvu církve, aniž by tak závažný návrh doprovodil argumenty, z jakých důvodů bychom k němu měli 
přistoupit, a aniž by zvážil důsledky takové změny, např. pro naši identitu, legislativu a ekumenické 
vztahy.

 c) (Střešovice) Konvent se obrací na sbory seniorátu s výzvou, aby aktivně navazovaly vztah s 
pražskými i mimopražskými studenty bohosloví, zvaly je na svá shromáždění, zajímaly se o ně, 
podporovaly je a zapojovaly je do spolupráce na sborovém životě podle jejich obdarování.

 d) (Střešovice) Konvent vyzývá sbory seniorátu, aby na Boží hod vánoční zařadily bohoslovce a 
začínající kazatele do svých přímluvných modliteb.

 e) (Střešovice) Konvent ukládá seniorátnímu výboru a všem lektorům kurzu Základy evangelické 
teologie, aby mezi jeho účastníky vyhledávali obdarované členy církve a povzbuzovali je k řádnému 
studiu teologie s perspektivou povolání k plné kazatelské službě.

 f) (Vinohrady) Konvent pověřuje seniorátní výbor, aby dohodl konání bohoslužeb na velikonoční 
pondělí v alespoň jednom dopravně dobře dostupném sboru v Pražském seniorátu.
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