
konvent Pražského seniorátu ČCE - 3. zasedání, 11. 11. 2017, Jižní Město Tisk č. 13

Seniorátní výbor navrhuje konventu faráře Karla Müllera k volbě za seniorátního 
faráře pro mládež na základě dohodnuté a níže uvedené povolací listiny. Zdůvodnění 
tohoto návrhu je uvedeno ve zprávě seniorátního výboru (tisk č. 3), v bodě 2.

POVOLACÍ LISTINA

Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické (dále jen ČCE) 
se sídlem U Pošty 1098/6,  180 00  Praha 8 – Libeň, IČ  48 54 84 72
povolává podle § 12 Církevního zřízení ČCE za svého kazatele 

bratra Karla Müllera, nar. 19. srpna 1992 v Třebíči,  
který byl konventem konaným dne 11. 11. 2017 

na základě kandidatury schválené synodní radou ČCE dne X. X. 2017 
zvolen farářem pro mládež Pražského seniorátu

na dobu určitou od 12. listopadu 2017 do 31. prosince 2020, a to na úvazek 1,0. 

Vážený bratře faráři,

seniorátní sbor i seniorátní výbor od Vás očekává, že budete věrně konat svou službu faráře tak, jak Vás k 
tomu zaváže Váš ordinační slib. 

Seniorátní sbor a seniorátní výbor od Vás očekává, že...
… se budete pravidelně účastnit nedělních večerních bohoslužeb v kostele Martina ve zdi, a že se před nimi i 
po nich budete věnovat přátelským i pastoračním rozhovorům
… budete vykonávat funkci administrátora večerních mládežnických bohoslužeb v kostele Martina ve zdi, 
budete-li k tomu synodní radou pověřen
… se budete aktivně účastnit všech schůzí seniorátního odboru mládeže, martinského grémia a pracovní 
skupiny uživatelů martinského kostela
… se budete aktivně spolupodílet na akcích a činnostech, které pořádá nebo spolupořádá seniorátní odbor 
mládeže
… se budete účastnit dalších akcí a činností pro mládež a s mládeží ve sborech i v seniorátu (např. VŠeliká 
mládež, Zpívání ze Svítá, Modlitby za církev, Modlitby Taizé…)
… budete se seniorátním odborem mládeže a seniorátním výborem spoluvytvářet koncepci a strategii práce s 
mládeží v seniorátu 
… se budete spolupodílet na administraci a komunikaci související s mládežnickou činnosti v seniorátu
… se budete zúčastňovat porad se seniorem (každotýdenně), se seniorátní kurátorkou a účetní (měsíčně) a 
seniorátním výborem (půlročně)
… budete po dohodě s vedením škol a jejich spirituály vyhledávat a nabízet možnosti spolupráce se školami 
Evangelické akademie na území seniorátu
… budete po dohodě se studentským farářem vyhledávat a nabízet možnosti spolupráce s ETF UK

Seniorátní výbor se zavazuje být Vám ku pomoci ve Vaší službě a vytvářet pro Vaši práci vhodné 
podmínky. Bude s Vámi spolupracovat v souladu se svou působností a odpovědností. 

Vaším přímým nadřízeným je senior Pražského seniorátu ČCE. Seniorátní sbor se zavazuje platit za Vás jako 
za svého faráře odvody do Personálního fondu.
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Za Vaši práci Vám bude vyplácena mzda poskytovaná dle platového řádu ČCE. Máte rovněž právo na osobní
volno a odpočinek v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy, právo čerpat zákonnou 
dovolenou na zotavenou a jeden volný víkend měsíčně, obojí v době, kterou včas dohodnete se seniorem. 

Nedílnou součástí této povolací listiny jsou závazky seniorátu vyjmenované v příloze obsahující praktická 
ujednání o přispívání na bydlení, proplácení nákladů na služební telefonní hovory a poskytování cestovních 
náhrad.

V Praze dne 11. 11. 2017

Roman Mazur Zdena Skuhrová
senior Pražského seniorátu ČCE kurátorka Pražského seniorátu ČCE

Volbu přijímám, s obsahem povolací listiny souhlasím a povinnosti v ní uvedené slibuji s pomocí Boží plnit.

V Praze dne 11. 11. 2017

Karel Müller, seniorátní farář pro mládež

Příloha : Ujednání o příspěvcích

UJEDNÁNÍ O PŘÍSPĚVCÍCH K POVOLACÍ LISTINĚ 
SENIORÁTNÍHO FARÁŘE PRO MLÁDEŽ KARLA MÜLLERA

Seniorátní výbor a sbor se zavazuje seniorátnímu faráři pro mládež Karlu Müllerovi:

1. Hradit příspěvek na bydlení ve výši 10.000 Kč měsíčně.

2. Hradit náklady na dopravu, a to...
A. ...formou pravidelné úhrady nákladů na zakoupení ročního předplatného městské hromadné 

dopravy.
B. ...uhrazením cestového autem dle obecně platných předpisů u předem schválených služebních

cest vlastním autem.

3. Přispívat faráři na služební telefonní hovory a na internetové připojení paušální částkou 600 Kč měsíčně. 

V Praze dne 11. 11. 2017

Roman Mazur Zdena Skuhrová Karel Müller
senior seniorátní kurátorka seniorátní farář pro mládež


