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Pro faráře 

*„Pastorálka,“ Pravidelné set- 
kávání farářů (zváni jsou sa- 
mozřejmě i kaplani a výpomocní 
kazatelé) otevře v novém školním 
roce pastorálka 13.9. ve 
Strašnicích. Od 9h budeme slavit 
bohoslužby se sv. Večeří Páně (M. 
Sabo), po seniorátních ohláškách a 
rozhovorech při občerstvení debatu 
o mezidenominačních a mezinábo- 
ženských vztazích otevře svým 
příspěvkem soběhrdský farář Josef 
Bartošek. Nakolik bude aktuální a 
praktická, bude záležet i na vás, 
přijďte! 

Pastorálky v tomto roce povede 
triumvirát Alžběta Hanychová, 
Martin Sabo a Josef Bartošek. Moc 
jim děkujeme. 

* Koncem září odchází ze seniorátu 
(Sedlec-Prčice) farářka Pavla 
Jandečková. Děkujeme jí za všechnu 
práci a přejeme jí Boží požehnání ve 
sboru v Opatově. 

* V příštím období (od září) budou 
některé sbory našeho seniorátu 
uprázdněné, anebo bude obsazení 
jejich duchovenských míst oslabené. 
Proto je možné, že se na vás členové 
staršovstev těchto sborů, anebo 
jejich administrátoři obrátí s 
prosbou o výpomoc při vedení 
bohoslužeb, při vykonávání 
kazuálií, při vedení některé ze 
skupin, která se v jejich sboru 
schází, případně o jiný typ 
zastupování. Chtěli bychom vás 
poprosit, abyste byli k těmto 
žádostem vstřícní a pomohli tak 
dotyčným sborům překlenout 
období, kdy se spravují do určité 

míry provizorně.  

Seniorátní výbor se raduje z takové 
mezisborové výpomoci a 
nezapomene ji promítnout také do 
osobních příplatků či seniorátních 
odměn. 

Ze seniorátu a církve 

* v neděli 2.10.2022 proběhne 
seniorátní den v Roztokách. 

* Připomínáme výzvu sborům PS. 
SV všechny sbory vyzývá, aby do 
konce roku 2022 poslaly SV 
odpovědi na otázky:  

S jak velkým farářským úvazkem 
počítáte? (do roku 2030) 

Jaká je finanční situace, a jaký 
odhadujete vývoj sborového 
hospodaření? 

Pokud se dostanete do finanční 
nouze, jaké máte varianty? 

SV tyto údaje potřebuje, aby mohl 
reálně odhadnout vývoj celého 
seniorátu a poskytnout informace 
synodní radě. 

* Synod rozhodl o změně ve 
vzdělávání budoucích výpomo- 
cných kazatelů. První cyklus startuje 
již v říjnu 2022. Přihlášky se 
přijímají zde (ÚCK, Výchova). Při 
rychlém jednání, je přihlášení ještě 
možné. Uzávěrka byla koncem 
srpna. 

* 15.10.2022 je uzávěrka pro 
podávání církevních grantů. 
Všechny informace naleznete: 
Grantový systém - DARP. Pokud se 
chystáte podat žádost, proberte 
svou žádost s patronem vašeho 
sboru, aby SV mohl rychle vaši 

žádost schválit nebo navrhnout 
opravy. POZOR SV zasedá už 
20.9.2022. Je třeba zaslat žádosti na 
SV do této doby. 

* V rámci rapidně se zvyšujících cen 
za el. energii zvažte pořízení FVT 
elektrárny. Připomínáme, že je 
možné ke spolufinancování využít i 
DARP - výzva 2023 Ekologie. 

* Upozorňujeme na postupnou 
digitalizaci některých církevních 
agend. Například povolávání farářů. 
Více ve sborové zásilce. 

* Je spuštěn web reforma seniorátů. 
Naleznete tam aktuální stav debaty. 

* Konvent PS proběhne 12.11. 2022 

Mládež 

* Sjezd (nejen) evangelické mládež v 
Ostravě. Teď je pravý čas se 
přihlásit! 

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 
se po 100 letech vrací do Ostravy!  
Tentokrát s podtitulem Ve víru 
víry. Vířit se budeme od 23. do 25. 
září 2022. 

Sjezd je každoroční akce plná 
přednášek, workshopů, duchovních 
programů, koncertů, sportů, ale 
taky setkání, humorů a skvělých 
zážitků. Více v sekci Program. 
* Další akce pražského SOMu  
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Jan Mašek 

Solidarita: vynucená, systémová, 
spontánní 

Proto se učedníci rozhodli, že každý 
podle svých možností pomůže 
bratřím v Judsku (Sk 11, 20) 

Solidarita byla od nejstarších dob 
součástí života křesťanského 
společenství. Jak víme z Nového 
zákona, fungovala ve sborech i mezi 
nimi a je tomu tak dosud. Má přitom 
dvě roviny: ‘(všichni) držíme spolu‘ a 
‚silnější pomáhají slabším‘. Přesto se 
vede debata, jakou má mít podobu, je 
řeč o solidaritě dobrovolné a 
vynucené. Jak to tedy je? 

Uvnitř sborů to šalomounsky vyřešily 
dnešní církevní řády tím, že salár 
prohlásily za „očekávaný dar“. Že se 
diskutuje o jeho doporučené výši i o 
tom, zda ta je stejná pro všechny, je 
už jiná kapitola. Přitom ještě po válce 
platilo, že salár je příspěvkem na 
provoz sboru, nějak rozumně odstu- 
pňovaný úměrně movitosti rodin, a 
nikomu to nevadilo. A také to 
nebránilo tomu, aby lidé s vyšším 
salárem nesponzorovali svůj sbor 
dary nad jeho rámec. 

V rámci celé církve je situace složitější 
tím, že sbory solidaritu s celou církví 
projevují zejména reparticemi a 
odvody do Personálního fondu. 
Repartice a odvody do PF jsou pře- 
depsané. Skutečně dobrovolnými 
projevy systémové solidarity napříč 
sbory je celocírkevní sbírka Solidarity 
sborů a (dosud) sbírky Jeronymovy 
jednoty. V posledních letech byl 

vnesen prvek solidarity silnějších a 
slabších sborů zavedením 
kombinovaného odvodu do PF, což 
byl krok správným směrem. O 
rozpisu repartic mezi sbory rozhodují 
senioráty podle vlastních pravidel. V 
našem repartice již řadu let 
zohledňují personální i hospo- 
dářskou sílu sborů a je to tak správné. 
Také připomínám seniorátní 
solidaritní fond, ze kterého sen. výbor 
podporuje nejpotřebnější sbory, ale 
který je plněn velkorysými dary jen 
některých sborů. A pak tu je velká 
vzájemná, nikým neřízená výpomoc 
mezi sbory, ať již formou darů nebo 
půjček. V mnoha ohledech je nej- 
operativnější, i když se přitom třeba 
nepomáhá tomu nej- potřebnějšímu. 

Každá z forem solidarity, spontánní 
nebo více či méně systémové, má své 
výhody i slabiny, navzájem se 
doplňují. Proto je v církvi místo pro 
všechny.  

* Seniorátní solidární fond 

Účel: finančně podpořit sbory 
pražského seniorátu, které 
nemohou plnit své závazky vůči 
personálnímu fondu. Zdroje: 
zůstatek účtu, každoroční adventní 
seniorátní sbírka (není-li 
konventem určeno jinak), dary 
sborů, individuální dary. Správce 
účtu: komise, složená z členů 
seniorátního výboru a náhradníků 
seniorátního výboru (dále 
„komise“). Postup při podání 
žádosti sboru o podporu: žádost lze 
podat dvakrát ročně, nejpozději dva 
měsíce před termínem příslušné 
splátky personálního fondu. Žádost 

podává staršovstvo sboru v písemné 
formě seniorátnímu výboru. Žádost 
musí prokazovat komplexní 
finanční a majetkovou situaci sboru. 
Komise žádosti následně prověří a 
vyhodnotí včas s ohledem na termín 
příslušné splátky PF. O svém 
rozhodnutí neprodleně informuje 
žádající sbor. Komise z účtu přidělí 
prostředky, případně požádá sbory 
seniorátu o poskytnutí solidární 
pomoci sborům, na něž se ze 
stávajících prostředků nedostává. 
Konventu podá průběžnou zprávu o 
hospodaření účtu. Sbory mohou na 
konventu podat dotazy či námitky 
proti hospodaření s účtem. 

Účtem pro dary na seniorátní 
solidární fond je běžný seniorátní 
účet u FIO banky. číslo 270 023 
7649/2010. Účel daru uveďte v 
poznámce. 

 

Chceme vydat interaktivní 
knížku pro malé děti. Příběh je 
biblický, knížka pestrobarevná, 
obrázky pohyblivé. Autorem je 
farář a výtvarník Zdeněk Šorm. 

 


