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* Pastorální konference kazatelů proběhne 14. června v Kolíně. Kázat bude Marta Zemánková, bonus 

bude mít Romana Čunderlíková a Jan Dobeš bude mluvit o rehabilitaci obětí politických procesů 50. a 60. 

let v Československu.  

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se uskuteční v neděli 19. června v Kutné Hoře. 

Bohoslužby začínají v 9 hodin, shromáždění proběhne po nich. Pokud řádný poslanec ze sboru nemůže 

přijet, vyšle sbor náhradníka. Pokud nemůže žádný zástupce ze sboru přijet, je třeba se včas omluvit 

předsedovi seniorátního představenstva Pavlovi Kubíčkovi.  

* V neděli 12. června od 13 hodin jste zváni na tradiční procházku kolem hradu Sion. Více v informacích na 

plakátku na seniorátním webu.  

* Přihlašujte se rovněž na letní pobyt mládeže od 6. do 13. srpna v Křížlicích. 

 

Ze sborů: 

* Sbor v Čáslavi zve do Semtěše (svého času patřila do poděbradského seniorátu, nyní kazatelská stanice) na 

připomenutí 240 let vzniku sboru). Plakátek na seniorátním webu. 

* Sbor v Mladé Boleslavi zve na na festival Havloděj, který začíná v pátek 10. června a pokračuje v sobotu 

bohatým programem. Více na seniorátním webu. 

* Sbor v Poděbradech zve na koncert kapely Svatopluk, který se uskuteční v rámci Noci kostelů 10. června 

od 20 hodin na zahradě. 

* V Kutné Hoře pořádají festival U kostela fest, v sobotu 18. června od 17 hodin. Vystoupí mimo jiné kapela 

Oboroh. 

 

Z církve: 

Jeronýmova jednota 

Sboroví účetní prosíme, aby zaslali výsledky sbírek: Hlavní dar lásky a Sbírka darů a to do neděle 

5. června prostřednictvím SMS (602 372 839) nebo mailu (kubitchek@iol.cz).  

 

Květnový synod ve Svitavách přijal několik textů: 

- K situaci na Ukrajině 

- O vztahu k muslimům 

- Výsledek dosavadní práce Komise pro přípravu rozhovoru s LGBT komunitou 

 

Všechny texty naleznete na druhé straně těchto informací 

 

Termíny prozatím známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok: 

10. 6.   – Noc kostelů 

19. 6.  – Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Kutné Hoře 

6. – 13. 8. – Letní pobyt mládeže 

2. – 3. 9. – Setkání mladší mládeže (Poděbrady) 

3. 9.   – Polabská evangelická pouť (Poděbrady) 

23. – 25. 9. – Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Ostravě 

12. 11.  – Konvent 

9. – 10. 12. – Vánoční mládež 
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Prohlášení 4. zasedání 35. synodu k situaci na Ukrajině 
 

"Synod ČCE vyjadřuje svůj soucit se všemi lidmi, do jejichž života zasáhla agrese Ruské federace proti 

Ukrajině, vyslovuje jim svou solidaritu a věnuje jim své přímluvné modlitby. Děkujeme všem, kdo se v této 

válečné krizi snaží pomoci. Zároveň jako křesťané odmítáme výroky církevních představitelů, jako např. 

moskevského patriarchy Kirilla, které tuto agresi ospravedlňují." 

 

 

Žijeme spolu v jedné církvi 
 

Poslanci 4. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické přijali následující text, který je výsledkem 

dosavadní práce Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi. 

 

"Žijeme spolu v jedné církvi, stejně jako v celé společnosti – lidé heterosexuálně i homosexuálně 

orientovaní. V Ježíši Kristu není mezi námi rozdílu. V něm Bůh přišel mezi nás a dosvědčil svou lásku ke 

všem lidem, zejména k opomíjeným a opovrhovaným. Na kříži na sebe vzal hřích každého člověka a ve svém 

vzkříšení dává každému naději nového života. 

Bereme vážně biblické svědectví o Bohu. Věříme, že Písmo svaté se nám působením Ducha svatého aktuálně 

stává jeho slovem. To platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování. Čteme-li Bibli 

od jejího středu, totiž Ježíše Krista, říká nám zřetelně a jasně: Bůh ve své lásce přichází ke každému z nás. 

Tím také ovšem často překračuje hranice dané lidskými předsudky. 

Začínáme si uvědomovat, že přes dosvědčování Kristovy lásky se lidé homosexuální orientace mnohdy necítí 

v našich sborech dobře. Je nám to líto. Vyznáváme, že v minulosti církev často těmto lidem ubližovala. 

Omlouváme se jim. 

Jako Kristova církev toužíme být společenstvím, kde se realita Božího království odráží v našich vztazích. 

Bereme vážně apoštolovu výzvu, abychom usilovali o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Přejeme si, 

aby lidé s homosexuální orientací nacházeli v našich sborech domov a byli, tak jako všichni, přijímáni i se 

svými partnery a partnerkami. 

Víme, že k problematice homosexuálních vztahů existují různé výklady a porozumění. Nechceme, aby to 

vedlo k radikalizaci a nesnášenlivosti ve společnosti i v církvi. Vždyť právě v Českobratrské církvi 

evangelické, vzniklé v živém rozhovoru různých církevních tradic, smíme své odlišnosti unést a být jednotní v 

Ježíši Kristu." 

 

 

Prohlášení synodu ČCE o vztahu k muslimům 
 

"Jako českobratrští evangelíci si uvědomujeme společnou odpovědnost všech lidí za život v míru, za 

spravedlnost a mravní hodnoty, za zachování stvoření. Považujeme za důležité, aby se všechny skupiny 

obyvatelstva mohly podílet na dialogu a hledání společných hodnot. Cílem tohoto textu je připomenout, co 

je dobré o islámu vědět, postavit se proti předsudkům vůči muslimům v české společnosti, vyjádřit svoji 

připravenost k dialogu s muslimy a přispět k pokojnému soužití. 

Tímto prohlášením se obracíme na členy Českobratrské církve evangelické, aby se ve svých sborech a ve 

svém okolí setkávali s muslimy a přispívali k porozumění a pokojnému soužití. Obracíme se také na 

muslimské náboženské obce a jednotlivé muslimy žijící v České republice se zájmem o praktickou 

spolupráci. Se stejným apelem se obracíme na veřejnost, intelektuály, filozofy, umělce, novináře a politiky 

České republiky na všech úrovních," stojí v úvodu prohlášení. 
 

Text nabízíme v plném znění zde (https://bit.ly/3zgrV7k). 
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