
56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 3

ZPRÁVA SENIORÁTNÍHO VÝBORU PRO KONVENT PRAŽSKÉHO SENIORÁTU 2019
 
Seniorátní výbor (dále jen SV) informuje svůj konvent o společném životě a činnosti Pražského seniorátu od 
listopadu 2018 do října 2019.

-----
1. SENIORÁTNÍ VÝBOR A JEHO SPOLUPRACOVNÍCI
Seniorátní výbor pracuje po loňské volbě farářských náměstků a prvního náhradníka ve složení: 
  Roman Mazur (senior – domovský sbor Libeň)   Zdena Skuhrová (seniorátní kurátorka – Hvozdnice) 
  David Balcar (1. náměstek seniora – Nové Město)   Daniel Heller (1. nám. seniorátní kurátorky – Dejvice)
  Lenka Ridzoňová (2. nám. seniora – Střešovice)   Tomáš Fendrych (2. nám. senior. kurát. – Střešovice)
  Matěj Opočenský (1. náhr. za kazatele - Vršovice)   Jan Mašek (1. náhradník za laiky - Dejvice) 
  Pavel Kalus (2. náhradník za kazatele - Žižkov I)   Eva Potměšilová (2. náhradnice za laiky - Žižkov II)

Vzhledem k šíři seniorátní agendy se náhradníci pravidelně účastní schůzí výboru, jsou rovněž členy komise 
pro posuzování žádosti o příspěvky ze seniorátního solidárního fondu, a i jinak se zapojují do práce a služby 
v seniorátu.

Stálými spolupracovníky seniorátního výboru bez povinnosti účastnit se zasedání SV  jsou také:
  seniorátní farář Jakub Malý   seniorátní účetní Olga Poláková
  seniorátní farář pro mládež Karel Müller

-----
2. ROZDĚLENÍ NEFORMÁLNÍCH PATRONÁTŮ NAD SBORY
Neformální patronáty nad sbory seniorátu členů a náhradníků SV byly přerozděleny takto: 
  Zdena Skuhrová a Roman Mazur: Dejvice, Kliment, Střešovice, Vršovice, Žižkov I., Žižkov II., Zruč
  Daniel Heller: Braník, německý sbor, Nusle, Libeň   David Balcar: Dobříš, H. Počernice, Škvorec, Hvozdnice
  Tomáš Fendrych: Kobylisy, Sedlec-Prčice, Beroun   Lenka Ridzoňová: J. Město, Libčice, Modřany, Benešov
  Jan Mašek: Radotín, Uhříněves, Vinohrady   Matěj Opočenský: Kladno, Salvátor
  Eva Potměšilová: Strašnice, Soběhrdy   Pavel Kalus: Jarov, Smíchov

Seniorátní výbor o náplni a významu tohoto neformálního způsobu doprovázení sborů několikrát jednal a 
následně ho popsal v dopise všem sborům. 

-----
3. OPAKOVANÁ VOLBA SENIORÁTNÍHO FARÁŘE PRO MLÁDEŽ KARLA MÜLLERA
Od 1. září 2017 působí jako seniorátní farář pro mládež Karel Müller. Vzhledem k všestranné spokojenosti 
s jeho prací (dokáže kolem sebe vytvářet skupiny aktivních účastníků i spolupořadatelů mládežnických akcí, 
oslovit mládež různých skupin biblickými a křesťanskými tématy...) připravuje SV pro toto zasedání 
konventu jeho opakovanou volbu. Volba na příštím konventu by se totiž konala jen měsíc před vypršením 
jeho aktuálního farářského mandátu.
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----
4. PRAVIDELNÉ SENIORÁTNÍ AKCE A SETKÁNÍ
Jarní seniorátní konference s tématem „Bohoslužby v ČCE a nová agenda?“ se konala ve sboru Žižkov II a 
přilákala průměrný počet účastníků (asi 35). Hlavní přednášející byla předsedkyně liturgického poradního 
odboru Radka Včelná. Podle ohlasů konference splnila svůj hlavní účel, totiž stát se prostorem pro 
informovanou komunikaci a diskusi o připravované nové agendě. 
        Zdena Skuhrová uspořádala dvě pravidelná setkání kurátorů: jarní 27. dubna v Soběhrdech s 
rozhovorem se synodním kurátorem Vladimírem Zikmundem o strategickém plánu a podzimní 12. října na 
Jarově s hostem Jaromírem Plíškem nad tématem “Inventura a ocenění činností povšechného sboru”.        

Pravidelnou jarní rekreaci pro seniory vedla již popáté skupina spolupracovníků, která se vytvořila 
okolo druhého žižkovského sboru, opět pod vedením Jaromíra Strádala. Konala se ve dnech 15. – 23. června
za solidního zájmu a s velmi dobrými ohlasy. 
   Podzimní seniorátní den se po několikaleté pauze uskutečnil 15. září ve škvoreckém sboru za pěkné 
účasti 50-60 hostů (včetně domácích) a v příjemné atmosféře umocněné krásným počasím a novou 
trampolínou. 

Cyklus pastorálních konferencí (= pravidelných měsíčních porad duchovních) měl ve školním roce 
2018/19 na starost jako koordinátor Roman Mazur. V červnu se konala výletní pastorálka ve Zruči nad 
Sázavou, kde jsme si prohlédli tamější kostel s farou a společně s místními křesťany diskutovali o 
budoucnosti sboru i budovy.

Vizitace se od posledního konventu konaly na Jižním Městě (vizitovali Trusina, Skuhrová), ve 
Strašnicích (Mazur, Potměšilová), ve Vršovicích (Ridzoňová, Skuhrová), v Berouně (Ridzoňová, Fendrych), 
v Kladně (Balcar, Opočenský) a v německém sboru (Balcar, Heller).
  
-----
5. DŮLEŽITÉ PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
Dne 31. srpna skončila svou práci jarovské farářky po 17 letech Elen Plzáková, která odešla do Jimramova. 
Novou administrátorkou se stala střešovická druhá farářka Lenka Ridzoňová, která by se na podzim 2020 
měla stát právě jarovskou farářkou. Administraci neobsazeného škvoreckého sboru převzal po Elen 
Plzákové Pavel Kalus. 

Svou službu faráře ve sboru Žižkov II ukončil koncem srpna po 15 letech Jaromír Strádal (nyní farář 
v Potštejně). Olga Mrázková jako jeho nástupkyně započne svou farářskou práci 1. listopadu, v krátkém 
mezičase sbor administruje Pavel Kalus. 

Od 1. září převzala benešovský sbor od administrátora Jiřího Orta nová farářka Kateřina 
Frühbauerová (v prvním roce na poloviční úvazek). 

Ve stejném termínu se administrátorem soběhrdského sboru stal Michal Šourek, protože Petr 
Turecký přestoupil na farářské místo v Pelhřimově a Strměchách. Jeho administraci sboru ve Zruči nad 
Sázavou převzal Matěj Opočenský.

Novými kurátory a kurátorkami se stali Oldřich Doseděl (v Kladně; vystřídal rezignovavšího Zdeňka 
Turka), Hana Šormová (v Modřanech; vystřídala rezignovavšího Tomáše Mikoláška).
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-----
6. KURZ „ZÁKLADY EVANGELICKÉ TEOLOGIE“
Tříletý kurz „Základů evangelické teologie“ (nejen) pro budoucí laické výpomocné kazatele je plánován do 
konce roku 2019, aktuálně se tedy chýlí ke svému konci. Dokončí ho téměř 30 zájemců, z kterých většina 
nevylučuje možnost dát své nově nabyté znalosti a dovednosti do služeb svým sborům a církvi, pokud je 
příslušná staršovstva navrhnou ke zkouškám a případné následné ordinaci na výpomocného kazatele. 
Slavnostní předání osvědčení o absolvování kurzu se předběžně plánuje na březen 2020. 

Setkání a akce kurzu ZET připravuje a vede čtyřčlenný farářský tým: Hana Ducho, Jakub Malý, 
Roman Mazur a Michal Šourek. Dvěma přednáškami vypomohla rovněž Lenka Ridzoňová. 

-----
7. RESTRUKTURALIZACE SBORŮ NA CESTĚ K SAMOFINANCOVÁNÍ
V některých menších a středních sborech seniorátu aktuálně rostou obavy, že se stoupajícímí povinným 
finančními odvody (především do Personálního fondu) nedokážou v dalších letech udržet svého faráře. 
Jedním z těchto sborů byl SV již požádán o pomoc a doprovázení.

Ačkoli bychom byli rádi za přesný dlouhodobý plán zvyšování odvodů do PF, zřejmě není aktuálně v 
silách nikoho z církve ho nabídnout. Na to je celý systém příliš složitý a nepředvídatelný. Synod již několik 
obdobných plánů přijal, aby je následně z různých důvodů opět zrušil. SV si proto dovoluje menším sborům 
navrhnout: 

- krátkodobě plánovat vždy v horizontu dalšího volebního farářského období
- průběžně zvažovat využití všech různých forem vnitrocírkevní solidarity: Seniorátní solidární fond, 

solidární prostředky PF, jednorázová či průběžná výpomoc partnerských sborů...
- své členy a přátele průběžně a motivujícím způsobem informovat o přechodu na samofinancování a 

jeho důsledky
- zásadní rozhodnutí o budoucnosti svých farářských míst neuspěchat, vyčkat např. v nejbližších 

letech na důsledky od ledna 2020 nově zavedeného kombinovaného odvodu do PF nebo na vývoj 
nebo na možné oživení účasti, života a hospodářské síly každého sboru

- dlouhodobě počítat s tím, že cílovým stavem odvodů do PF za plně obsazený farářský úvazek bude 
pro ně částka kolem 400.000 Kč v dnešních cenách, která bude zřejmě mírně vyvážena vyšším 
příjmem z pronájmu farářského bytu 
SV si také dovoluje připomenout všem sborům seniorátu vějíř hlavních možných konstelací pro 

duchovenskou práci v podmínkách (přechodu na) samofinancování, jak jsou pojednány ve strategickém 
plánu ČCE (zde seřazeny přibližně podle preferencí širšího vedení církve): 

- plný farářský úvazek na jednom sboru
- částečný farářský úvazek na jednom sboru kombinovaný s kaplanskou prací v blízkém okolí (věznice,

nemocnice, Diakonie…)
- plný farářský úvazek na vícero sborech , který je jako takový koncipován již od počátku (společná 

povolací listina, otevřená možnost pozdějšího sloučení sborů…)
- vytvoření farářských týmů pro vícero sborů (např. dva faráři se společně starají o tři nebo čtyři 

sbory)
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- částečný farářský úvazek kombinovaný se zaměstnáním mimo církev

-----
8. PLÁNOVANÉ ZRUŠENÍ ZRUČSKÉHO SBORU
Malá skupinka evangelíků ve Zruči nad Sázavou se k bohoslužbám schází jednou za dva týdny a k 
ekumenické biblické hodině jednou měsíčně. SV chce toto společenství nadále podporovat, parametry 
samostatného farního sboru ovšem aktuálně již nemá. Protože se prozatím neobjevil žádný realistický plán 
na revitalizaci sboru, SV plánuje v roce 2020 navrhnout konventu jeho zrušení. Roční mezičas chce SV využít
k ukončení smlouvy stávajícím nájemcům fary a k přípravě převedení či prodeje fary a kostela. 

-----
9. PŘÍPRAVA NOVÉ AGENDY
SV byl synodní radou vyzván, aby za seniorát shrnul výsledky rozhovorů o nových bohoslužebných 
formulářích. Mnoho staršovstev a sborů (zřejmě většina) se předloženým novým formulářům věnovala 
dosti intenzívně již ve školním roce 2018/19. Tématu jsme se věnovali rovněž na Seniorátní konferenci na 
jaře 2019 (viz informace výše).

Vzhledem k časovému odstupu od první a hlavní vlny projednávání ve sborech, vzhledem k 
neexistenci jednotného odpovědního formuláře a vzhledem k dalšímu průběžnému postupu práce 
příslušného odboru nejsme aktuálně schopni vytvořit nějaký komplexní a smysluplný přehled. S radostí 
ovšem konstatujeme, že pracovní materiál vzbudil zájem, který odpovídá centrálnímu významu bohoslužeb 
a jejich liturgie pro naši církev.

Pokud má některé staršovstvo reakci, kterou chce k tomuto témat předat vedení církve, nechť ji 
připraví a seniorátnímu výboru dodá do 19. prosince. SV reakce shromáždí a předá synodní radě.

-----
10. DALŠÍ ČINNOST SENIORÁTNÍHO VÝBORU A JEHO ČLENŮ I SPOLUPRACOVNÍKŮ
Seniorátní výbor se kromě záležitostí zmíněných výše a v jiných tiscích věnoval těmto úkolům:
  navštívil při různých příležitostech většinu sborů nebo alespoň vedl neformální jednání s jejich členy a 
zástupci
  spolupodílel se na přípravě a průběhu bohoslužeb u Martina ve Zdi, na kterých byli do svých funkcí 
uvedení nově zvolení farářští členové a náhradníci SV
  Zdena Skuhrová ve spolupráci s Hugo Ševcem spravuje webové stránky seniorátu. Sleduje rovněž 
průběžně povinné finanční odvody sborů a statistická a ekonomická data o nich. Spolupracovala s ÚCK a se 
sbory při dodatečném doplnění údajů nutných pro zavedení nového kombinovaného odvodu do 
Personálního fondu.
  konzultoval s Karlem Müllerem a členy odboru mládeže jejich práci a aktivity
  projednal a doporučil opakované volby Pavla Pokorného a Lenky Ridzoňové ve Střešovicích, Jaroslava 
Pechara v Braníku, Maroše Klačka ve smíchovském sboru, Tomáše Cejpa v Libčicích nad Vltavou
  doporučil Martina Putnu (Smíchov), Elišku Härtelovou (Dejvice) a Pavla Hanycha (Strašnice) k ordinaci na 
výpomocné kazatele, Olgu Mrázkovou (Libeň) ke kaplanské práci v nemocnici na Bulovce, Elišku 
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Chlebounovou jako pastorační pracovnici ve Strašnicích, Jiřího Bocheze jako budoucího vikáře 
(s odkladem) , Alžbětu Lněničkovou (Libčice) k zápisu do seznamu bohoslovců
  stanovil kazatelům osobní příplatky na rok 2019 a dvakrát pololetní “seniorátní” odměny 
  projednal a doporučil farářské žádosti o „velká“ (Zvonimír Šorm, Samuel Hejzlar, Dalibor Antalík) i „malá“ 
(Magdaléna Trgalová, Jaromír Strádal) studijní volna
  podporoval prací svých zástupců (Zdena Skuhrová, nově Matěj Opočenský) správní komisi ve zručském 
sboru
  podporoval různým způsobem snahy berounských a škvoreckých o revitalizaci jejich sboru, především 
prostřednictvím patronů Tomáše Fendrycha a Davida Balcara
  pomohl s přípravou návrhu podporovaného místa pro škvorecký sbor na synod, projednal a schválil 
zprávy ze sborů podporovanými místy pro synod (Beroun)
  koordinoval práci seniorátních revizorů hospodaření
  zřídil (staro)nově seniorátní stavební odbor a jeho vedením pověřil Tomáše Fendrycha
  zajistil místa konání pro pastorální konference v školním roce 2019/20 (Salvátor, Libeň, Nusle) a pověřil 
jejich vedením Pavla Kaluse a Matěje Opočenského
  vyslal své zástupce (Romana Mazura a Tomáše Fendrycha) na jarní víkendové setkání zástupců 
seniorátního výboru se Synodní radou a pracovníky Ústřední církevní kanceláře v Bystřici pod Hostýnem 
  projednal a doporučil několik žádostí o příspěvky a půjčky z Jeronýmovy jednoty

  do projektu sociální výpomoci Partnerhilfe tentokrát nedoporučil žádného z farářů činných ve sborech 
seniorátu
  ve spolupráci s grantovou komisí rozdělil „malé“ granty („mikroprojekty“) z Grantového systému ČCE, 
projednal čtyři rozvojové projekty ze sborů seniorátu, které se ucházejí o „velké“ granty, a tři z nich 
doporučil
  jednal o sociálních projektech seniorátu, usiloval o jejich průběžnou podporu
  konzultoval přípravu Strategického plánu s vedením církve
  snažil se doprovázet pracovníky seniorátu v náročných životních situacích a ve vztahových i jiných krizích 
a napětích
  jednal o návrzích členů seniorátu do Rad školských právnických osob škol Evangelické akademie
  po projednání odmítl návrh na seniorátní adopci hrobu G. Jaroše
  jednal s ředitelkou Libuší Roytovou o spolupráci se střediskem "Diakonie ČCE - Středisko       křesťanské 
pomoci v Praze“ 
  jednal o nových nájemních smlouvách pro některé z farářů seniorátu
  jednal o metodice evidence salárů a darů v seniorátních statistických přehledech

  projednal a seřadil žádosti o sponzorované farářské rekreace na léto 2019
  jednal o povinném dalším vzdělávání kazatelů a jeho evidenci
  projednal směrnici SR o slučování a rušení sborů
  jednal o žádostech sborů na změnu počtu členů staršovstva
  jednal o případné podpoře badatelské práce Petra Moreé na tématu křtů Židů v předválečných a 
protektorátních časech
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  jednal se SR na její vyzvání o dodržování procedur a termínů, především při projednávání personálních 
záležitostí
  jednal o roli SV při pronajímání nemovitostí ve sborech
  na žádost SR testuje formulář na ověření standardního kazatelského úvazku ve sborech
  vyslal svého zástupce na oslavy 20. výročí spolupráce mezinárodních komunit v kobyliském sboru a další 
slavnosti v seniorátu
  věnoval se podnětu Petra Krause pro podzimní setkání kurátorů
  jednal o dalších organizačních a správních záležitostech sborů i seniorátu

-----
11. ZHODNOCENÍ A VÝHLED
Co vnímáme v seniorátu aktuálně pozitivně? 
  Uprázdněné pražské sbory se daří rychle obsazovat novými faráři. Není to naše zásluha (vnímáme 
občasný nedostatek duchovních v jiných částech církve) ani vina (tento farářský trend kopíruje společenské 
demografické trendy), ale konstatujeme, že pro práci v seniorátu je to příznivé. 
  Daří se obsazovat dobrovolnické funkce v seniorátu

  Daří se seniorátní i martinská práce s mládeží
  Poskytujeme společně významnou pravidelnou výpomoc ústeckému seniorátu (Krabčice, Chotiněves, Ústí
nad Labem...) či sociálně potřebným (Jídlo pro potřebné)
  Seniorská dovolená v Chotěboři má hezkou účast a velmi kladné ohlasy 

Co naopak vidíme jako náročné či kritické?
  Jak jsme čekali, rok 2019 se stal doposud nejvýraznějším předělem na cestě naší církve 
k samofinancování. Výrazně vzrostly povinné církevní a personální odvody. To s sebou přineslo narůstající 
úzkost některých menších a středních sborů. Z jednoho sboru přišla přímá žádost o výpomoc a doprovázení.
Našim prvním pokusem na ni konstruktivně odpovědět je zařazení bodu č. 7 do této zprávy a jeho rozšíření 
plánované v konventní rozpravě.
  Vztahová napětí a krize mezi pracovníky sborů (do kterých jsou typicky “vpleteni” farář/ka, 
kurátor/ka, jednotlivý starší či celek staršovstva) vznikají obvykle v důsledku delší dobu 
nepovšimnutých či neřešených problémů. SV se k nim obvykle dostane ve fázi, kdy lze už jen 
hasit vzplanutý požár, o což se upřímně snaží, téměř vždy za důvěry a spolupráce zúčastněných 
stran. Nejlepším řešením je zde ovšem dlouhodobá prevence, spočívající např. v průběžné, 
přátelské a laskavé kultivaci komunikace, přístupu k práci, formálních i neformálních postupů a 
leadershipu nás všech.
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