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Pastorální konference
* Výjezdní pastorálka se koná v úterý 
9. června od 9.00 hodin ve sboru ČCE 
na  Dobříši.  Kázání  -  Samuel  Hejzlar, 
exegetický rozbor pojmů Boží království 
-  Jaromír  Strádal.  Téma  Farář 
v  necírkevním  prostředí  -  Jindřiška 
Krpálková 
* Zářijová  pastorální  konference  se 
bude konat 8.9.

Ze sborů                                                     
* Vinohrady - v úterý 2. června ve 14.30 
hodin pořádá The INTERNATIONAL DVOŘÁK 
SOCIETY  pravidelný  koncert.  Na  klavír 
zahraje  Adam  Wodnicki  Roberta 
Schumanna, Frederyka Chopina a Franze 
Liszta.
*  Radotín  -  v  pátek  12.  června  v  19 
hodin koncert Slávka Klecandra.
* Jarov  -  ve čtvrtek 18.  června   v 19 
hodin vystoupí ve sboru turnovská folková 
skupina Pranic. www.pranic.cz

Ze seniorátu                                              
*  Schůze  seniorátní  JJ  se  bude  konat 
v Dejvicích ve čtvrtek 18.6. v 18 hod.
*  Seniorátní  výbor  vyzývá  staršovstva 
sborů, aby se zamyslela nad listopadovou 
volbou  do  nového  seniorátního  výboru 
a navrhla 7  jmen kandidátů z farářů/ek 
a 7 jmen z presbyterů/ek seniorátu.    

*  Kostel  u  Martina  ve zdi -  na  pondělí 
1.června  v  19.30  připravili  Naši  pěvci 
a  skupina Nsango Malamu KONCERT PRO 
AFRIKU. Vstupné je dobrovolné a výtěžek 
koncertu bude věnován na školné dětí ze 
sirotčince  v  konžské  Kinshase. Na 
programu je Bach, Rossi,  Händel,  Haydn 
a africká hudba, varhany Lucie Nováková, 

zpěv Charly Mushikangondo.    
* Nejbližší schůze seniorátního výboru je 
16. června a 15. září 2009.

Děti, mládež, senioři
* Letní akce oddělení mládeže najdete na 
tel.: 224 999 232 a na
http://mladez@evangnet.cz; akce  pro  děti 
a rodiny na http://srcce.cz

Z církve
* Mimořádný Synod  - rozhodl o nutné 
rekonstrukci  způsobu  práce 
a komunikace v ÚCK a se  sbory
a seniorátními výbory.
Na svém řádném zasedání synod zvolil 
novou  synodní  radu  pro  období  od 
listopadu  2009  do  listopadu  2015. 
Synodní  kurátorkou  se  stala  Lia 
Valková,  synodním  seniorem  byl  opět 
zvolen  Joel Ruml. Náměstky synodního 
seniora  jsou  Daniel  Ženatý  a  Pavel 
Kašpar, náměstky synodní kurátorky byli 
zvoleni Pavel Stolař a Eva Zadražilová. 
Synod  potvrdil  ve  funkci  vedoucí  ÚCK 
Lydii  Gallusovou,  poslal  k  projednání 
ve  sborech  návrh  reformy  odvolacího 
systému s Kárným řádem CZ;  posunul 
hranici  povinné  opakované  volby 
farářů/ek  z  dosavadního  dosaženého 
důchodového věku na 65 let pro muže 
i  ženy;  schválil  návrh  Celoživotního 
vzdělávání  kazatelů  a  supervizi 
kazatelů;  vrátil  k  dopracování  Řád 
vizitací  sborů;  za  celocírkevní  farářku 
pro  mládež  zvolil  setru  Marii 
Medkovou.
* V SOS  centru  Diakonie  ČCE  zahájili 
pilotní  projekt  Programu  pro 
pachatele  domácího  násilí.  Nabízí 
telefonické  konzultace,  individuální 
terapeutický  program  a  skupinový 
terapeutický  program  zaměřený  na 
zvládání agrese. A. Lammelová 
tel.: 608 004 444 lammelova.sos@diakoniecce.cz
agresevevztazich@diakoniecce.cz 

Úvaha
Seniorátní priority

Na  synodu  se  mimo  jiné 
jednalo  o  prodloužení  podpory  pro 

sbor  Hořovice.  Naše  žádost  bohužel 
neprošla.  Podařilo  se  nám  pouze 
uhájit,  že  Hořovice  mohou  do 
31.3.2010  dočerpat  celocírkevní 
podporu, která trvala 4 roky. Jaká je 
vlastně filosofie celocírkevní podpory 
některým  sborům?  Jde  o  to,  že 
podporovaný  sbor  nemusí  platit  po 
4 roky personální fond.  To by mělo 
napomoci revitalizaci sborů, které se 
ocitly  v  tíživé  situaci.  Pravidla 
podpory  jsou  jasně  daná.  Finanční 
prostředky  jsou  pro  6  sborů.  Sbory 
mohou  být  takto  podporovány 
nanejvýš  4  roky.  Pak  by  se  měly 
postavit na vlastní nohy a pokud ne, 
měly  by  uvažovat  o  sloučení 
s  nějakým  jiným  sborem.  A  ještě 
nutno dodat, že poptávka po podpoře 
převyšuje nabídku. 

Je  však  zřejmé,  že  4  roky 
mnohdy na revitalizaci sboru nestačí. 
A to  je  i  případ  Hořovic.  Rozvíjí  se 
tam  sborová  práce,  na  biblickou 
hodinu  pro  děti  začalo  chodit  přes 
10 dětí, ale sbor na personální  fond 
prostě nevybere. Protože celocírkevní 
podpora skončila, je jen jedno řešení. 
Totiž  je  třeba,  aby  odpovědnost 
převzal  seniorát.  Na  minulém 
konventu  jsme  rozhodli  o  vytvoření 
vlastního  fondu  solidarity  do  něhož 
mohou  přispívat  jak  sbory,  tak 
jednotlivci.  Z  tohoto  fondu  bude 
seniorátní  výbor  pomáhat  některým 
sborům ( s placením PF). Statut fondu 
i pravidla podpory vytváří Petr Kraus. 
V  současné  době  budou  naši  pomoc 
potřebovat Hořovice a sbor Sedlec – 
Prčice,  který  se  po  50  letech 
administrování  staví  opět  na  vlastní 
nohy.  Z  mnoha stran  slyšíme prosby 
o  pomoc.  Nemůžeme  dát  všem, 
musíme si  stanovit  priority.  Tou naší 
je seniorátní fond solidarity.

Petr Hudec
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