
                       55. konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. 11. 2017, Jižní Město  Tisk č. 0 

                                                                                                                  

 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické  
 
 

V Praze 2. října 2017 
 
 
Svolání konventu Pražského seniorátu 
 
Milé sestry, milí bratři, 
 
podle § 25,3 Církevního zřízení svolává seniorátní výbor Pražského seniorátu Českobratrské církve 
evangelické na návrh předsednictva konventu 3. řádné zasedání 55. konventu Pražského seniorátu,  
a to na sobotu 11. listopadu 2017 od 9:00 hod. do Farního sboru ČCE v Praze 4 – Jižním Městě  
(Donovalská 2331/53). 
 
 
Předběžný program (tisky by měly být delegátům dodány do konce října): 
 

1. Úvodní pobožnost 
2. Ustavení zasedání: Prezence (Tisk č. 1); přiznání členství farářům, jáhnům a kaplanům ze seniorátu dle 

případných návrhů (CZ, § 25,1); přiznání členství s hlasem poradním členům církve a přizvaným 
odborníkům dle případných návrhů; slib poslanců   

3. Vzpomínka na zesnulé pracovníky seniorátu  
4. Volba zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů  
5. Schválení programu, rozhodnutí o výlohách  
6. Zpráva předsednictva o plnění usnesení 1. zasedání 55. konventu (Tisk č. 2) 
7. Zpráva seniorátního výboru (Tisk č. 3)  
8. Zprávy poradních odborů a pracovních skupin (Tisk č. 4)  
9. Volba Karla Müllera za seniorátního faráře pro mládež (tisk č. 15) 
10. Zpráva pastýřské rady (Tisk č. 5)   
11. Zpráva o Jeronýmově jednotě (Tisk č. 6)  
12. Zprávy a pozdravy ze středisek Diakonie (Tisk č. 7) 
13. Zpráva o hospodaření seniorátu, návrh rozpočtu na r. 2018, zpráva revizorů seniorátního 

hospodaření (Tisk č. 8)   
14. Návrh repartic na r. 2018 (Tisk č. 9)  
15. Zprávy revizorů hospodaření sborů (Tisk č. 10) 
16. Rozprava ke zprávám a rozhodnutí o nich  
17. Projednání návrhů seniorátního výboru a ze sborů (Tisk č. 11) 
18. Projednání tematických okruhů podle zadání synodu: Diskuze o změně názvu církve (Tisk č. 13), 

Postavení farářů v církvi (Tisk č. 14) 
19. Vyjádření konventu k navrženým změnám Církevního zřízení, Řádu pro kazatele (kazatelského 

reversu) a textů modlitby Páně a vyznání víry (Tisk č. 12) 
20. Projednání návrhů z rozpravy  
21. Závěr (modlitba a píseň) 

 
Nemůže-li se poslanec zasedání konventu zúčastnit, na jeho místo nastupuje náhradník podle ŘSC čl. 27. 
Konec zasedání předpokládáme okolo 16:00 hodiny. Přibližně v 12:00 hod. bude podáváno občerstvení.      
 
Za  seniorátní výbor a  předsednictvo konventu Vás srdečně zdraví 
Matěj Cháb, předseda konventu a Roman Mazur, senior 


