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ZPRÁVA SENIORÁTNÍHO VÝBORU 

PRO KONVENT PRAŽSKÉHO SENIORÁTU 2017
 

Seniorátní  výbor (dále jen SV)  shrnuje  v následujícím textu základní  informace o společném životě  a činnosti
Pražského seniorátu od listopadu 2016 do října 2017.

  

 1. SENIORÁTNÍ VÝBOR A JEHO SPOLUPRACOVNÍCI

 Seniorátní výbor pracoval v druhém roce svého šestiletého funkčního období ve složení: Roman Mazur (senior
– domovský sbor Libeň), Zdena Skuhrová (seniorátní kurátorka – Hvozdnice), Petr Firbas (1. náměstek seniora –
Horní Počernice), Daniel Heller (1. náměstek seniorátní kurátorky – Dejvice), Tomáš Trusina (2. náměstek seniora
– Benešov) a Tomáš Fendrych (2. náměstek seniorátní kurátorky – Střešovice). 

Náhradníky jsou nyní za duchovní Lenka Ridzoňová (Střešovice) a Pavel Kalus (Žižkov I), za laiky Jan Mašek
(Dejvice) a Eva Potměšilová (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 jsou také seniorátní účetní Olga Poláková, seniorátní farář
Jakub Malý a nově, od září 2017, seniorátní farář pro mládež Karel Müller (viz níže v bodě 3). 

            Vzhledem k tomu, že Petr Firbas plánuje v létě 2018 odejít do důchodu (a tím i ze SV) a vzhledem k  tomu,
že Tomáši Trusinovi skončí na podzim 2018 – na rozdíl  od ostatních členů – současný mandát člena SV,  bude
konvent na podzim 2018 konat volby do těchto dvou funkcí. Tyto volby by bylo vhodné ohlašovat, promýšlet a
připravovat s předstihem.

  

2. ROZDĚLENÍ NEFORMÁLNÍCH PATRONÁTŮ NAD SBORY

 Neformální  patronáty nad sbory seniorátu členů a náhradníků SV jsou nyní rozděleny takto:  Zdena Skuhrová a
Roman Mazur:  Benešov,  Žižkov  II,  Dejvice,  Žižkov  I,  Horní  Počernice,  Střešovice,  Salvátor,  Zruč  nad Sázavou.
Daniel  Heller: Braník,  německý  sbor,  Nusle,  Libeň.  Petr  Firbas: Jarov,  Škvorec,  Dobříš,  Hvozdnice.  Tomáš
Fendrych: Kobylisy, Kliment, Beroun. Tomáš Trusina: Jižní Město, Sedlec-Prčice, Soběhrdy, Zruč nad Sázavou. Jan
Mašek: Radotín, Uhříněves, Vinohrady. Lenka Ridzoňová: Libčice, Modřany. Eva Potměšilová: Strašnice, Kladno.
Pavel Kalus: Vršovice, Smíchov.

  

3. NOVÝ SENIORÁTNÍ FARÁŘ PRO MLÁDEŽ KAREL MÜLLER

 První „kolo“ hledání faráře pro mládež bylo v roce 2016 neúspěšné. Oslovení výběrové komise (složené z členů a
náhradníků SV a ze zástupců mládežnických grémií) odmítlo postupně 8 oslovených farářů a farářek. 

Dalším osloveným kandidátem se  na  začátku  roku  2017  stal  tehdejší  benešovský  vikář  Karel  Müller,
konvertita z časů dospívání, původem z Třebíče, skautský a bohoslovecký aktivista, který projevil o práci s mládeží
v Pražském seniorátu zájem. Výběrová komise se po setkání s ním na bohoslužbách u  Martina ve Zdi a následném
důkladném  rozhovoru  jednomyslně  rozhodla  navrhnout  ho  seniorátnímu  výboru  jako  kandidáta  na  místo
seniorátního faráře  pro mládež a seniorátní  výbor tento návrh schválil.  Karel  se jeví  jako kazatel  s  vhodnými
předpoklady pro soustavnou, živou a různorodou práci mezi pražskou mládeží.

Aby nevznikla časová prodleva mezi ukončením vikariátu Karla Müllera v září a jeho volbou na konventu,
SV využil nové možnosti dané řády církve a Karla Müllera na místo faráře pro mládež od 1. září do 11. listopadu
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dočasně povolal.

Nyní předkládá konventu návrh na volbu Karla Müllera za seniorátního faráře pro mládež, a to na tři roky
za podmínek uvedených v povolací listině a souvisejících ujednáních (tisk č. 15). 

  

4. PRAVIDELNÉ SENIORÁTNÍ AKCE A SETKÁNÍ

Jarní  seniorátní  konferenci s misijním tématem „Evangelium pro souseda z ulice a kolegyni  z  práce“ připravil
seniorátní výbor ve spolupráci s nuselským sborem. Konala se v pátek 24. března v podvečer a hlavním řečníkem
byl religionista Zdeněk Vojtíšek. Účast se opět šplhala až k 60 lidem, což mj. potvrzuje vhodnost pátečního večera
jako nového termínu pro tato setkání.

Jarní  setkání  kurátorů proběhlo v  sobotu 29.  dubna v střešovickém sboru.  Na programu byl  rozhovor  o roli
kurátora a představení pražského sboru ochranovského seniorátu..        

Pravidelnou jarní rekreaci pro seniory vedl se svými spolupracovníky potřetí Jaromír Strádal a proběhla od 10. do
18. června. Podrobnější informace je podána v tisku poradních odborů a pracovních skupin.

Podzimní seniorátní den se letos nekonal kvůli termínovému souběhu s celocírkevními oslavami výročí evropské
reformace na Valašsku.  Těch se ovšem mnoho pražských evangelíků nezúčastnilo,  plánovaný společný zájezd
autobusem se kvůli minimálnímu zájmu nekonal.        

Podzimní setkání kurátorů se uskutečnilo 21. října ve Vršovicích, na programu bylo pokračování rozhovoru o práci
kurátorů.

Ve stejný den proběhlo i  velké benefiční pásmo koncertů „Dobrá volba“ ve vinohradském sboru. Uspořádal ho
tým spolupracovníků pod vedením Kryštofa Sýkory. Akce nebyla navštívena tak, jak jsme očekávali, možná i kvůli
náhodnému  termínovému  souběhu  se  setkáním  kurátorů  a  s víkendovým  soustředěním  kurzu  „Základy
evangelické teologie“.

Cyklus pastorálních konferencí (= pravidelných měsíčních porad duchovních) měli ve školním roce 2016/17 na
starost  Michal  Šourek,  Petr  Turecký  a  Mikuláš  Vymětal.  V červnu  se  konala  společná  pastorálka  s  ústeckým
seniorátem v Litoměřicích.  Všechny sbory tamějšího seniorátu se nám představily a některé následně posílají
našemu konventu své žádosti o pomoc, podporu či partnerství (tisk č. 14). 

  

5. DŮLEŽITÉ PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Od září je novým prvním farářem salvátorského sboru (zatím na poloviční úvazek, druhou polovinou zůstává ještě
na rok benešovským farářem)  Tomáš  Trusina,  který  tak  doplnil  duchovenské personální  obsazení  Daliborem
Antalíkem (na úvazek 0,75) a Lýdii Mamulovou (nyní nově na úvazek 0,5).

            V klimentském sboru vystřídal k 1. září Pavla Dvořáčka David Balcar, dosud farář v Jindřichově Hradci.

            V německy mluvícím sboru vystřídala manžele Pfeiferovy nová farářka Elizabeth Veronika Förster-Blume
ze  Saska. Volba v německém sboru byla  velmi komplikovaná.  Po volbě ze  tří  kandidátů se jeden z kandidátů
odvolal a jeho odvolání bylo (z  důvodů formální chyby při přípravě volby ze strany sboru) přijato a musela se
konat  nová  volba.  Seniorátní  výbor  v této  souvislosti  upozorňuje  na  komplikovanost  a citlivost  volby  z více
kandidátů a bude v těchto situacích vyžadovat velmi striktní plnění všech požadovaných církevně-právních úkonů.

Na místech kurátorů došlo k jediné změně, a to v Libni. Silvie Rosenová vystřídala Evu Mikšíkovou, která
byla kurátorkou v uplynulých 12 letech.

Při rozdělování „seniorátních“ odměn, na které je pravidelně vyčleněna část z odvodů do Personálního
fondu, seniorátní výbor přihlížel např. k tomu, zda farář vede velký sbor, je právě aktivní při přípravě pastorálních
konferencích, je výjimečně aktivní v některé oblasti sborového, církevního nebo ekumenického života atp.
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6. VIZITACE SENIORÁTNÍHO VÝBORU

 Hvozdnice  (vizitovali  P.  Firbas  a  D.  Heller  v  listopadu 2016):  Sborové společenství  je  sice  malé,  ale  živé,  s
realistickým  a  nadějným  výhledem  do  budoucnosti.  V  rámci  svých  možností  je  otevřené  i  za  své  hranice.
Podporuje druhý úvazek své farářky ve vězeňské duchovenské péči. Kvůli stoupajícím odvodům do Personálního
fondu potřebuje pomoc větších sborů, v současnosti ji přijímá především od smíchovského a strašnického sboru.
Staršovstvo je zvyklé otevřeně hovořit nejen o financích, ale také o duchovních záležitostech sboru.

Kobylisy (vizitovali v lednu 2017 T. Trusina a T. Fendrych):  Kobyliský sbor přestál nedávné kritické období bez
toho, že by někdo z dosavadních členů odešel. Členové staršovstva vnímají nynější situaci ve sboru jako určitou
výzvu: snížení celkového kazatelského úvazku na sboru přenáší starost o některé dosavadní sborové aktivity na
presbytery a členy sboru – dobrovolníky. V rámci sboru probíhá živá spolupráce se společenstvím korejských a
japonských křesťanů, kde nastupuje již druhá generace. Někteří byli zvoleni do staršovstva. Uvažuje se o možnosti
úvazku pro korejského a japonského kazatele v rámci ČCE. Další příchozí ze vzdálených zemí nacházejí své místo
přímo ve sboru. Kazatel se staršovstvem a spolupracujícími společenstvími pracují na vizi mnohonárodnostního
společenství.

Uhříněves  (vizitovali  v dubnu  2017  P.  Firbas  a  J.  Mašek):  Uhříněveský  sbor  je  dynamicky  se  rozvíjejícím
společenstvím rodinného typu,  s  velkým důrazem  na otevřené společenství,  které je  nabídkou setkávání pro
kohokoli,  kdo přijde. Vzájemné společenství napříč  všemi generacemi se prohlubuje při  společných týdenních
sborových pobytech. Vztahy mezi  kazatelem a sborem jsou  velmi dobré a otevřené...  Staršovstvo ani kazatel
zatím nedovedou odhadnout, jak to bude při plném samofinancování.

Salvátor (vizitovali v červnu 2017 R. Mazur a Z. Skuhrová):  Dochází k postupnému zlepšování atmosféry uvnitř
salvátorského společenství, i když pomaleji, než by si mnozí přáli. Plán na postupné přeobsazení farářských míst
získal  obecný  souhlas  napříč  dříve  rozděleným sborem.  Oba faráři  spolu  dobře spolupracují.  Podobně dobře
fungují  i  presbyterské služby...  Vítáno je  nynější  častější  a  bohatší  zapojení  pěveckého sboru do bohoslužeb.
Činnost pěveckého sboru má i misijní dosah.

  

7. KURZ „ZÁKLADY EVANGELICKÉ TEOLOGIE“

Nový aktuální běh tříletého kurzu evangelické teologie pro laiky se rozběhl od ledna 2016 pro 50 (!) přihlášených.
Takto velká skupina byla pro pravidelná měsíční setkání rozdělena do dvou „tříd“. První se schází ve čtvrtek večer,
druhá v sobotu dopoledne, vždy se stejným programem. V říjnu se uskutečnilo víkendové soustředění na faře
v Libštátu  za  účasti  přibližně  30  studentů.  Do  konce  prvního  ročníku  v listopadu  úspěšně  dorazí  kolem  40
účastníků. Větší část z nich nevylučuje možnost, že by se stala výpomocnými kazateli, cesta k tomuto cíli je ovšem
ještě dlouhá.

Pro organizaci a teologické i pastorační doprovázení účastníků kurzu sestavil  Roman Mazur  čtyřčlenný
farářský tým. Kromě něho je v něm Hana Ducho (dříve farářka v Šumperku, toho času žijící v Praze, na rodičovské
dovolené), Jakub Malý a Michal Šourek. Svými přednáškami se na vedení kurzu podílejí i  další faráři seniorátu,
v prvním ročníku nejčastěji Petr Firbas a Mikuláš Vymětal. 

 

8. DALŠÍ ČINNOST SENIORÁTNÍHO VÝBORU A JEHO ČLENŮ  I SPOLUPRACOVNÍKŮ

Seniorátní výbor se dále věnoval těmto záležitostem:

- jeho členové při různých příležitostech (nejčastěji  kvůli  přijetí slibu staršovstev) navštívili  většinu sborů nebo
alespoň vedli neformální jednání s jejich zástupci.

-  Zdena Skuhrová ve spolupráci  s  Hugo Ševcem spravuje webové stránky seniorátu. Sleduje rovněž průběžně
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povinné finanční odvody sborů a statistická data o nich. Pomáhá v ústeckém seniorátu jako členka tamější komise
pro revitalizaci.

- ustavil skupinu pro vedení pastorálních konferencí v školním roce 2017/2018 ve složení Dalibor Antalík, Samuel
Hejzlar a Lenka Ridzoňová a zajistil místo konání pro pastorálky (Vinohrady, Strašnice, Braník).

-  vyslal  své zástupce (Zdenu Skuhrovou a Romana Mazura)  na  jarní  víkendové setkání  zástupců seniorátního
výboru se Synodní radou a vedoucími pracovníky Ústřední církevní kanceláře v Bystřici pod Hostýnem

- pověřil seniorátního faráře Jakuba Malého vedením Noci kostelů 2017 v kostele u Martina ve Zdi

- koordinoval práci seniorátních revizorů hospodaření

- vyslal své zástupce Romana Mazura a Lenku Ridzoňovou do výběrové komise pro hledání nového seniorátního
faráře pro mládež

- jednal o problematice práce s mládeží se zástupci seniorátního odboru mládeže 

- vyslal své zástupce Petra Firbase a Tomáše Fendrycha do pracovní skupiny mezinárodního projektu Tripolis

- vyslal svého zástupce Jana Maška do pracovní skupiny k projektu Truhlářská 8

- podporoval prací svých zástupců (Zdeňka Skuhrová, Tomáš Trusina) správní komisi ve zručském sboru

- podporoval různým způsobem snahy berounských o revitalizaci jejich sboru, především prostřednictvím Tomáše
Fendrycha, berounského patrona

- projednal a schválil zprávy z podporovaných sborů pro synod (Beroun, Sedlec-Prčice)

- doporučil Jana Hona (Kobylisy), Matěje Chába a Olgu Navrátilovou (oba z Vinohrad) k ordinaci na výpomocného
kazatele, Vendulu Glancovou a Viktora Žárského (Strašnice) k práci ve věznici, Benjamína Rolla (Strašnice), Terezu
Halasovou (Horní Počernice) a Annu Pokornou (Strašnice) k zápisu na seznam bohoslovců, Tomáše Juna (Nusle) a
Jonáše Plíška (Střešovice) do vikariátu, Martinu Valáškovou (Vršovice) a Martina Ardena (Beroun) jako pastorační
pracovníky

- projednal a doporučil několik žádostí o příspěvky a půjčky z Jeronýmovy jednoty, projednal a doporučil několik
žádostí  o  dlouhodobé  studijní  volno,  doporučil  vybrané  osoby  ze  seniorátu  do  projektu  sociální  výpomoci
Partnerhilfe

- ve spolupráci s grantovou komisí vedenou Janem Maškem rozdělil „malé“ granty („mikroprojekty“) z Grantového
systému ČCE, projednal a doporučil 9 diakonických a rozvojových projektů ze sborů seniorátu, které se ucházejí o
„velké“ granty z Grantového systému ČCE

- promýšlel koncepci podpory farářů a dalších klíčových pracovníků církve a rozeslal duchovním i  staršovstvům
„Pastýřský list“ zaobírající se podporou farářské služby v našich sborech 

- jednal o sociálních projektech seniorátu a usiloval o jejich průběžnou podporu

- jednal o doručené žádosti o čerpání ze seniorátního solidárního fondu

- v souvislosti s novou církevní směrnicí průběžně evidoval a kontroloval nové nájemní smlouvy farářů

- jednal  se zástupci  pražského ochranovského sboru o podpoře jejich projektu “Milíčova kaple” a se zástupci
škvoreckého sboru o podpoře jejich projektu rekonstrukce fary

- pokusil se (neúspěšně) zorganizovat zájezd na reformační oslavy do Ratiboře

- ve spolupráci s Helenou Wernischovou (Ústřední církevní kancelář) shromáždil data o kaplanech působících na
území seniorátu
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9. ZHODNOCENÍ A VÝHLED

Život pražských evangelických sborů plynul v uplynulém roce aktivně a čile. Zřejmě v každém našem společenství
se aktuálně dá snadno najít  inspirující  činnost,  aktivita či  služba.  Rovněž vstřícnost  větších a bohatších sborů
projevovaná různým způsobem vůči menším a chudším sborům na cestě k samofinancování je nepřehlédnutelná.
S vděčností konstatujeme rovněž to, že se nám vyhnul – snad již definitivně? – trend odchodů z farářské služby
patrný především v  několika posledních uplynulých letech. Po nalezení obětavého a schopného koordinátora se
opět naplno rozběhl projekt „Jídlo pro potřebné“. O nový běh teologického vzdělávání byl a je velký zájem...

            Seniorátní výbor je vděčný za to, že v uplynulém období nemusel řešit žádnou závažnější sborovou kauzu,
ať  už  v duchovenské či  hospodářské oblasti.  S nadějí  očekává znovuoživení  ve  dvou společenstvích,  která  lze
pokládat za „vlajkové lodi“ seniorátu, totiž ve sboru u Salvátora po přestálé krizi a v mládežnickém společenství
s novým farářem.

Nejvýraznější  aktuální  těžkostí  seniorátního  soužití  je  zřejmě  to,  že  i  evangelíci  a  jejich  sbory  jsou
ovlivněny hektikou pražského způsobu života. Když se jen těžce hledá čas a energie pro aktivity vlastního sboru,
na aktivity seniorátu a církve někdy už nezůstanou vůbec žádné. Účast na posledních dvou velkých podzimních
akcích (seniorátní den v Berouně, oslavy reformace v Ratiboři) byla nízká. Pokud je ovšem život vlastního sboru
bohatý, nevadí to...

 

Pane Bože, prosíme, dej všem sborům seniorátu vnitřní i vnější růst. Ať konáme inspirující bohoslužby Slova i
svátostí.  Ať  je  náš  život  z víry  hluboký,  napájen  tvou  moudrostí.  Ať  na  cestě  za  tebou  prožíváme  dary
skutečného bratrství a sesterství. Ať je požehnána i naše misijní a diakonická služba. 

Doprovázej,  prosíme,  svou  pomocí  také  práci  našich  kaplanů,  když  vyrážejí  do  nemocnic,  věznic
a armády být tam i naším jménem tvým světlem a tvými svědky. Amen.
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