
USNESENÍ 2. ZASEDÁNÍ 32. KONVENTU PODĚBRADSKÉHO SENIORÁTU ČCE 

7. LISTOPADU 2015 VE MŠENĚ 

 

A. VOLBY 

 

Usnesení č.1: Volba náměstka seniorátního kurátora   

Náměstkem seniorátního kurátora byl zvolen Tomáš Fér, presbyter z Kolína.  

 

Usnesení č.2: Volba náhradníků seniorátního výboru z řad laiků. 

Prvním náhradníkem seniorátního výboru byl zvolen Jan Dobeš, kurátor z Kolína. 

Druhým náhradníkem seniorátního výboru byl zvolen Tomáš Groll, presbyter z Nymburka. 

 

Usnesení č. 3: Volba poslanců a náhradníků seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty. 

Konvent zvolil tyto poslance a náhradní seniorátního shromáždění JJ na období 2016-2019. 

sbor:  poslanec:  náhradník:  

Bošín  Procházka Jiří  Plch Vlastimil  

Brandýs nad Labem  Josef Rysl  Karel Rokyta  

Český Brod  Petr Hamták  Josef Lukáš  

Chleby  Šturc Vladimír  není  

Kolín  Procházka Pavel  Holý Vladimír  

Kovánec  Miroslav Zelinka  Miroslav Suchý  

Krakovany  Ladislav Podubský  Ludmila Podlešáková  

Kutná Hora  Kršňák Radek  Zikmund Ondřej  

Libenice  Morávková Miroslava  Hlavatá Marta  

Libice nad Cidlinou  Petr Vykydal  Petr Svoboda  

Libiš  Kirschnerová Libuše  Lachman Tomáš  

Lysá nad Labem  Miroslav Soukup  Petr Kopecký  

Mělník  Jan Karnolt  Jiřina Kasáčková  

Mladá Boleslav  Ruml Ladislav  Crhová Marie  

Mšeno  Josef Maincl  Zdenka Weiserová  

Nymburk  Hamták Pavel  Janů Jana  

Pečky  Zdeněk Müller  Andrea Děkanová  

Poděbrady  Pavel Kubíček  Vladimír Rudajev  

Předhradí  Marie Horká  Miloš Zelený  

Velenice  Lubomír Váňa  Petr Fér  

Velim  Blanka Kopecká  Miloš Štorek  

 

Usnesení č. 4:  Volba řádného člena seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty. 

Řádnou členkou seniorátního představenstva JJ byla zvolena Dagmar Férová, kurátorka z Lysé nad Labem. 

 

Usnesení č. 5: Volba druhého náhradníka seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty. 

Druhým náhradníkem seniorátního představenstva JJ byl zvolen Jaroslav Kučera, farář z Krakovan.  

 

Usnesení č. 6: Volba seniorátní farářky 

Konvent zvolil Miloslavu Hofmanovou z Nymburka za seniorátní farářku na dobu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

s pracovním úvazkem 0,33. 

 

B. SPRÁVA SENIORÁTU 

 

Usnesení č. 7: Rozhodnutí o předložených zprávách 

1. Konvent bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 1. zasedání 32. konventu PS ČCE (Tisk. č. 4).  

2. Konvent schvaluje zprávu seniorátního výboru (Tisk č. 5). 

3. Konvent bere na vědomí zprávu poradního odboru pro mládež, zprávu poradního odboru pro práci s dětmi, 

zprávu poradního odboru pro vzdělávání farářů, zprávu poradního odboru pro vzdělávání laiků a zprávu pastýřské 

rady.(Tisk č. 6). 

4. Konvent bere na vědomí zprávu představenstva Jeronýmovy jednoty Poděbradského seniorátu ČCE (Tisk č. 7). 

5. Konvent bere na vědomí zprávu o činnosti Diakonie ČCE – Střední Čechy v Libici nad Cidlinou, Pátku a 

Opolanech (Tisk č. 8). 

6. Konvent bere na vědomí zprávu o posledním zasedání synodu ČCE (Tisk č. 9). 



7. Konvent bere na vědomí zprávu z revize hospodaření seniorátního výboru za rok 2014 a vyslovuje absolutorium 

sestře Janě Dobrkovské (Tisk č. 11). 

 

Usnesení č. 8: Schválení účetní závěrky seniorátního výboru za rok  2014 

 

1. Konvent schvaluje účetní závěrku hospodaření Poděbradského seniorátu ČCE za 

rok 2014 (Tisk č. 10). 

 2. Konvent ukládá seniorátnímu výboru, aby přebytek hospodaření ve výši 44 170,30 

vypořádal proti vlastnímu jmění. 

 

Usnesení č. 9: Schválení návrhu rozpočtu seniorátního výboru pro rok 2016 

Konvent schvaluje rozpočet seniorátu na rok 2016. (Tisk č. 10) 

 

Usnesení č. 10: Rozdělení církevních a seniorátních repartic pro rok 2016 

Konvent usnáší rozdělení repartic dle Tisku č. 12  (viz. tabulka vpravo):  

 

C. CÍRKEVNÍ ŘÁDY  
 

Usnesení č. 11: Řízení o změně CZ týkající se volby poslanců Jeronýmovy 

jednoty 

Konvent doporučuje přijmout změny CZ § 23, 25 a 28 navržené usnesením č. 

16/1. při 1. zasedání 34. synodu ČCE. 

 

Usnesení č. 12: Řízení o změně CZ týkající se kazatelského reversu   

Konvent nedoporučuje přijmout změny čl. 23 Řádu pro kazatele navržené usnesením č. 17/1. při 1. zasedání 34. 

synodu ČCE. 

Konvent přijal odůvodnění nesouhlasného stanoviska ke změně, které navrhlo staršovstvo sboru Lysá nad Labem: 

S navrhovanou změnou nesouhlasíme s ohledem na zcela nový bod 7. kazatelského reversu z následujících 

důvodů: 

1. Uvedený bod 7. nijak neodpovídá původnímu záměru poradního odboru organizačního a právního SR, „že by 

bylo vhodné přiměřeně ke změně pojetí pojmu kazatel upravit také znění kazatelského reversu, a to tak, aby se 

revers vztahoval a byl svou formulací použitelný nejen pro faráře a jáhny, ale pro všechny kazatele – ordinované 

členy církve. Povinnost podepisovat kazatelský revers by tak podle navrhované úpravy byla nově vztažena i na 

dosavadní ordinované presbytery – nově výpomocné kazatele.“ 

Zatímco změny v bodech 1. až 5. tomuto záměru odpovídají nebo znění reversu zpřesňují, bod 7. je zcela nový, 

výše uvedenému účelu nijak neodpovídá a svým důrazem na jednu konkrétní stránku kazatelova působení ji dává 

výlučné postavení vůči ostatním. V celkovém znění reversu potom jde o cizorodý prvek. 

2. Jaké má být kazatelovo působení, co má zvěstovat, činit, oč usilovat a čeho se naopak vystříhat je dostatečně 

obsaženo v bodech 1: až 3. seřazených správně podle významu, přičemž za podstatné s ohledem k navrhovanému 

bodu 7. jsou slova v bodě 2.: „...v souladu s vyznáním, učením a řády ČCE.“ V bodě 2. je tak již obsažen i vztah 

k obecné církvi, jak je popsána ve Vyznáních, k nimž se ČCE hlásí. 

3. Za zavádějící pokládáme i samotné navrhované znění bodu 7. Dle Vyznání, k nimž se ČCE hlásí, Obecná církev 

existuje a jiná než jednotná být nemůže. Sjednocuje ji víra v Ježíše Krista, je tam, kde se přidržují Kristova učení, 

řídí a spravují jeho zákonem a ustanovením. 

Pokud by takový bod v reversu zůstal, má v něm jít primárně o to, aby kazatel sám zůstal v jednotě s obecnou 

církví, popřípadě, aby usiloval o zachování či obnovení jednoty jemu svěřeného sboru s obecnou církví a aby se 

obecná církev rozrůstala. 

4. Má-li být zdůrazněna konkrétní jednotlivost kazatelovy práce, domníváme se, že důležitější je stálá obnova 

svěřeného sboru, misijní práce, pastorace, autorita Bible, evangelická zbožnost. 

5. Pokud ovšem obecnou církví dle navrženého odstavce 7. není myšlena Obecná církev „neviditelná“, ale obecná 

církev „viditelná“, je nutné jasně sdělit, jak má jednota této „viditelné“ církve – lidmi spravované instituce – 

vypadat, tedy přímo a bez tajů řečeno, co je cílem ekumenického hnutí. Je-li to jednotná instituční církev, je pro nás 

tento bod zcela nepřijatelný!!! Je-li to – alespoň doufáme – spolupráce a důvěra mezi církvemi, které se vzájemně 

uznávají jako sobě rovné a společně sdílejí tradice dle Bible, je třeba navržené znění bez bližšího vysvětlení opět 

označit za zavádějící!!! 

Bez jasného sdělení, co je „obnovením jednoty obecné církve myšleno“ je tento článek pouze dobrým úmyslem, 

který se může změnit v opak, který v sobě skrývá nebezpečí možného omezování svobody přesvědčení kazatele. 

Snadno ohebná ustanovení se nemají v řádech ČCE z principu vůbec objevit, bez ohledu na to, zda je někdo zneužít 

vůči někomu z kazatelů chce či nikoli! 



6. Přidání obsahově zcela nového bodu 7. do návrhu změn kazatelského reversu, který měl původně za cíl vyřešit 

jen závaznost a použitelnost pro ordinované presbytery, pokládáme do značné míry za zneužití schvalovací 

procedury, kdy lze o navrhovaných změnách rozhodovat jenom jako o celku, nikoli o jednotlivých navržených 

úpravách. V principu jde o stejný „přílepek“, jaké jsou kritizovány ve schvalovaných českých zákonech. 

  

D. NÁVRHY PRO KONVENT A PRO SYNOD 

 

Usnesení č. 13: Náhrada nákladů konventu 

Konvent PS ČCE se usnáší, že náklady na stravu i cestovné hradí seniorát. Cestovné se hradí ve výši 5 Kč na km 

při použití jednoho auta pro jeden sbor, případně hromadnou dopravou dle jízdenky. Účastníci konventu mohou 

přispět do sbírky k tomu určené. 

 

Usnesení č. 14: Termín konání 3. zasedání konventu 

Konvent stanovuje termín 3. zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu ČCE na sobotu 5. listopadu 2016. 

 

Usnesení č. 15: Návrh pro synod - volba orgánů Jeronýmovy jednoty (návrh Poděbrad) 

Synod ukládá synodní radě, aby připravila návrh na změnu řádů tak, aby členy orgánů Jeronýmovy jednoty 

na všech stupních mohly být i nečlenové staršovstev. 

Zdůvodnění: Členů staršovstev ubývá, často je mnoho schopných členů církve, kteří nejsou presbytery, ať už 

nemohou být nebo z různých důvodů nechtějí, a přitom pro službu v JJ by ochotni byli. Je škoda nevyužít lidský 

potenciál schopných a ochotných členů církve. 

 

Usnesení č. 16: Protest konventu proti zkrácení volebního období kazatelů usnesené na 1. zasedání 34. 

Synodu ČCE (návrh Mladé Boleslavi): 

Konvent PS vznáší protest proti zkrácení volebního období kazatelů z 10ti na 5 let na přechodnou dobu mezi 

lety 2015-2020. ŘK čl. 28 

Zdůvodnění: Domníváme se, že dostatečnou pravomoc v tomto směru mají seniorátní výbory, které znají stav sborů 

a mohou tak ovlivnit dobu povolání kazatelů. U silnějších sborů je zbytečné takto sborům zkracovat výhledy. 

Dalším nebezpečím je, že takto zkrácená doba povolání odradí mnohé kazatele od rozhodnutí vstoupit do služby na 

sboru. V církvi by mohlo vzniknout pětileté období jakéhosi výpadku farářů. Nehledě na to, že toto omezení může 

působit demotivujícím způsobem na činnost kazatelů, pokud budou mít výhled jen na pět let. Praxe na sborech je 

různá, ale dlouhodobý výhled je jedním z důležitých předpokladů rozvoje. Často až po několika letech se projevuje 

ovoce farářského působení. Toto rozhodnutí synodu vnímáme jednoznačně jako kontraproduktivní a už vůbec 

nemusí být ukotveno v řádech.  

 

Usnesení č. 17: Návrh pro synod na změnu Řádu kazatele č. 28 (návrh Mladé Boleslavi) 

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 28. Z čl. 28 se vypouští odst. 3. Dosavadní odst. 4 a 5 se přečíslují 

na 3 a 4.  
Zdůvodnění: Konvent Poděbradského seniorátu svým usnesením vyjádřil protest proti předchozí synodem 

schválené úpravě Řádu pro kazatele čl. 28, odst. 3. Domníváme se, že dostatečnou pravomoc v tomto směru mají 

seniorátní výbory, které znají stav sborů a mohou tak ovlivnit dobu povolání kazatelů. U silnějších sborů je 

zbytečné takto sborům zkracovat výhledy. Dalším nebezpečím je, že takto zkrácená doba povolání odradí mnohé 

kazatele od rozhodnutí vstoupit do služby na sboru. V církvi by mohlo vzniknout pětileté období jakéhosi výpadku 

farářů. Nehledě na to, že toto omezení může působit demotivujícím způsobem na činnost kazatelů, pokud budou mít 

výhled jen na pět let. Praxe na sborech je různá, ale dlouhodobý výhled je jedním z důležitých předpokladů rozvoje. 

Často až po několika letech se projevuje ovoce farářského působení. Rozhodnutí synodu o zkrácení volebního 

období kazatelů vnímáme jednoznačně jako kontraproduktivní a už vůbec nemusí být ukotveno v řádech.  

 

Usnesení č. 18: Vyjmutí budovy fary v Hořátvi z ústřední evidence nezcizitelného nemovitého majetku FS 

ČCE v Nymburce: 

Konvent Poděbradského seniorátu se usnáší, že budova fary Kazatelské stanice v Hořátvi bude vyjmuta 

z ústředního seznamu nezcizitelného nemovitého majetku církevního sboru v Nymburce. 

 

Usnesení č. 19: Zástupce střediska Diakonie ČCE Střední Čechy na konventu  

Konvent PS se unáší, že na svá další zasedání bude zvát zástupce vedení střediska Diakonie ČCE Střední 

Čechy. 

 

Usnesení č. 20: Sbírka pro středisko Diakonie Střední Čechy 



Konvent PS se usnáší, že v měsících listopad nebo prosinec 2016 bude ve sborech Poděbradského seniorátu 

vykonána jedna chrámová sbírka věnovaná středisku Diakonie ČCE Střední Čechy na duchovní služby 

poskytované na území Poděbradského seniorátu. 

 

 

 

25. listopadu 2015 

 

Miroslav Pfann, předseda konventu      Martin Fér, senior 


