
USNESENÍ 3. ZASEDÁNÍ 32. KONVENTU PODĚBRADSKÉHO SENIORÁTU ČCE 

5. LISTOPADU 2016 VE VELENICÍCH 

 

A. VOLBY 

 

Usnesení č.1: Volba seniorátního kurátora 
Seniorátním kurátorem byl zvolen Pavel Pistor, kurátor z Libice nad Cidlinou 

  

Usnesení č. 2: Volba seniorátní pastýřské rady a jejích náhradníků 

Konvent zvolil tříčlennou seniorátní pastýřskou radu ve složení: Jan Roskovec (učitel ETF UK), Dagmar Férová 

(kurátorka z Lysé nad Labem) a Ondřej Zikmund (farář v Kutné Hoře). 

Konvent zvolil prvním náhradníkem seniorátní pastýřské rady Ladislava Rumla (náměstka kurátorky v Mladé 

Boleslavy), druhým náhradníkem Petra Slámu (učitele ETF UK) a třetím náhradníkem Barboru Blechovou 

(kurátorku z Libiše). 

 

Usnesení č. 3: Volba seniorátní farářky 

Konvent zvolil Miloslavu Hofmanovou z Nymburka za seniorátní farářku na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 

s pracovním úvazkem 0,6. 

 

B. SPRÁVA SENIORÁTU 

 

Usnesení č. 4: Rozhodnutí o předložených zprávách 

1. Konvent bere na vědomí zprávu o plnění usnesení 2. 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 (Tisk č. 8). 

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

7. Konvent bere zprávu z revize hospodaření seniorátního výboru za 

rok 2015 pro konvent Poděbradského seniorátu ČCE na vědomí, 

děkuje sestře Janě Dobrkovské za vedení seniorátního účetnictví a 

vyslovuje jí absolutorium.  (Tisk č. 11). 

 

Usnesení č. 5: Schválení účetní uzávěrky seniorátního výboru za 

rok  2015 
Konvent schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a ukládá seniorátnímu 

výboru, aby přebytek hospodaření ve výši Kč 17 271,83 vypořádal 

proti vlastnímu jmění.  (Tisk č. 10). 

 

Usnesení č. 6: Schválení návrhu rozpočtu seniorátního výboru 

pro rok 2017 

Konvent schvaluje rozpočet seniorátu na rok 2017. (Tisk č. 10) 

 

Usnesení č. 7: Rozdělení církevních a seniorátních repartic pro 

rok 2017 

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

vpravo):  

 

C. CÍRKEVNÍ ŘÁDY  
 

Usnesení č. 8: Řízení o změně CZ týkající povolávání 

náhradníků a doplňovacích voleb 

Konvent doporučuje přijmout změny CZ § 9 navržené usnesením 

č. 7 při 2. zasedání 34. synodu ČCE. 

 

Usnesení č. 9: Řízení o změně CZ týkající se strategických 

kazatelských míst   

 
CR SEN 

0201 Brandýs nad Labem 14 580 6 000 

0202  Český Brod  19 480 6 000 

0204 Chleby 10 590 6 000 

0205 Kolín 25 870 6 000 

0207 Kovánec 9 790 6 000 

0208 Krakovany 9 900 6 000 

0209 Bošín 7 250 6 000 

0210 Kutná Hora 15 510 6 000 

0211 Libenice 5 600 6 000 

0213 Libice nad Cidlinou 24 350 6 000 

0214 Lysá nad Labem 31 760 6 000 

0215  Mělník  31 700 6 000 

0216 Mladá Boleslav 20 720 6 000 

0217  Mšeno u Mělníka  11 390 6 000 

0218 Libiš 18 380 6 000 

0219 Nymburk 29 810 6 000 

0221  Pečky  6 920 6 000 

0222  Poděbrady  40 670 6 000 

0223  Předhradí  11 700 6 000 

0224 Velenice 7 690 6 000 

0225 Velim 12 740 6 000 

 366 400 126 000 



Konvent nedoporučuje přijmout změny CZ navržené usnesením č. 8 při 2. zasedání 34. synodu ČCE v tisku 18/6. 

 

Usnesení č. 10: Řízení o změně CZ týkající odstranění podmínky členství ve staršovstvu pro volby do orgánů 

JJ 

Konvent doporučuje přijmout změny CZ § 23, § 25, § 28 navržené usnesením č. 9 při 2. zasedání 34. synodu ČCE. 

 

Usnesení č. 11: Řízení o změně CZ týkající se poslanců synodu za Diakonii ČCE 

Konvent nedoporučuje přijmout změny CZ § 28 odst 1 navržené usnesením č. 10 při 2. zasedání 34. synodu ČCE. 

 

D. NÁVRHY PRO KONVENT A PRO SYNOD 

 

Usnesení č. 12: 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. 13: Termín konání 4. zasedání konventu 

Konvent stanovuje termín 4. zasedání 32. konventu Poděbradského seniorátu ČCE na sobotu 4. listopadu 2017. 

 

Usnesení č. 14: Návrh pro synod – akordové značky do nového zpěvníku 

Synod se usnáší pověřit komisi pro přípravu nového zpěvníku, aby k co nejvíce připravovaným písním umístila 

akordové značky pro (kytarový) doprovod. 

 

Zdůvodnění: Zpěvník je připravován pro společný zpěv jak při chrámových bohoslužbách, tak při domácích 

pobožnostech atd. V řadě sborů je problém s doprovodem zpěvu, chybí školený varhaník a forma doprovodu podle 

akordových značek (ať už na klavír nebo na kytaru) je alternativou oproti zpěvu a capella. Doplnění těchto značek 

přímo do zpěvníku značně zjednoduší doprovod v těchto situacích a zvýší užitnou hodnotu zpěvníku. 

 

Usnesení č. 15: Návrh pro synod – zařazení běžně zpívaných písní do nového zpěvníku 
Synod ukládá (dle ŘSC čl. 39 odst. 1. b) „zpěvníkové komisi“, aby zařadila do nového zpěvníku ty písně ze 

současného EZ (dle přiloženého seznamu), které se při různých shromážděních ve sborech naší církve běžně 

zpívají. 

 

Zdůvodnění: Zpěvník určuje tvář naší církve, jeho obsah je součástí naší evangelické identity. Pro snazší prosazení 

„nového zpěvníku“ do bohoslužeb, biblických hodin či rodinných pobožností je třeba, aby zohledňoval co nejvíce 

současnou praxi naší církve. Jsou písně, které se ve stávajícím zpěvníku neprosadily, ale mezi vyškrtnutými je 

velké množství písní, které se při různých shromážděních v mnohých sborech zpívají. Ač některé velmi staré, přece 

k nám mluví svými texty i melodiemi. Nechceme se připravit o tento poklad, který je stále živý. Fakt, že se tyto 

níže uvedené písně v praxi naší církve prosadily, by měl mnohonásobně převýšit jakékoli teologické či 

muzikologické argumenty, pro které byly z nového zpěvníku vyřazeny. Proto konvent Poděbradského seniorátu 

ČCE apeluje na synod, aby uložil do nového evangelického zpěvníku tzv. „zpěvníkové komisi“ zařazení těch písní, 

které se při shromážděních naší církve pravidelně zpívají, a pro případné další náklady s touto úpravou spojené 

vyhradil příslušnou část z repartic, restitučních náhrad, či jiných zdrojů. 

Z vyškrtnutých písní jde o následující. Jedná se o velmi kompromisní výčet dvaceti písní, na jehož výběru se 

podíleli kazatelé z několika sborů seniorátu. 

 

72 Své Bože soudy dávej králi 

108 Se srdcem vírou zpevněným 

143 Ó Pane Hojný v smilování 

164 Pane, tys mne zkusil 

183 K tobě oči pozvedáme 

210 Ó zasvěť se nám v jitřní záři 

248 Ježíše se nespustím 

257 Jen s tebou být, Ježíši drahý 

326 Jezu Kriste, tobě díky 

345 Radostí srdce vzlétlo 

374 Bože, dej, ať Duch tvůj svatý 

450 Již zpěv, prosby, kázání 

472 Ježíši můj milý 



473a Vezmi, Pane, život můj 

479 Ježíši, Pane, příklade všech ctností 

480 Srdce k srdci, spěšte spolu 

483 To jedno mějme stále na paměti 

649 V tobě je radost 

653 Když tmavá noc byla 

662 Do země se skrývá 

 

Usnesení č. 16: návrh pro konvent – podněty pro určení účelu sbírky pro Diakonii středisko Střední Čechy 

 

Konvent PS vyzývá zástupce Diakonie – středisko Střední Čechy, aby dodávali seniorátnímu výboru konkrétní 

podněty pro určení účelu sbírky na její střediska v rámci Poděbradského seniorátu. 

 

 

25. listopadu 2016 

 

Miroslav Pfann, předseda konventu      Martin Fér, senior 


