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Začíná diskuse  
o novém rozdělení na senioráty 
 

Do sborů, na poradní odbory mládeže a na 

konventy posílá církev návrh na nové 

rozdělení seniorátů. Návrh má odstartovat 

diskusi v církvi na toto téma. Počítá se 

v něm s redukcí počtu seniorátů a 

s profesionální administrativní podporou 

činnosti seniorátních výborů.  
 

 

Rychlejší vznik nového kazatelského místa 
Počet kazatelských míst se nově odvíjí od výše úvazku stanoveného seniorátním výborem. 

 
Povolání společného kazatele pro více sborů  
Povolání společného kazatele pro více sborů není časově omezeno. Je ponecháno na moudrosti 

staršovstev a seniorátního výboru. 

 

Zjednodušení pravidel pro půjčky sborům z personálního fondu 
Byla zrušena složitá pravidla půjček z PF. Způsobilost k obdržení půjčky nově posuzuje synodní 

rada a ve spolupráci s investiční komisí stanoví úrokovou sazbu. 

 

Úprava řádu pastýřské služby 
Řád pastýřské služby, který se týká krizových situací, kdy je třeba v církvi obnovit spravedlnost 

kvůli závažnému jednání některého z jejích představitelů, se dále zpřesňuje. Nově se vedle kazatelů, 

presbyterů, funkcionářů a zaměstnanců církve může vztahovat i na další role ve sborech jako jsou 

vedoucí kurzů, táborů, mládeže, učitelé náboženství, učitelé nedělní školy, varhaníci apod. Ti, kdo 

se cítí poškozeni, se mohou obrátit na pastýřské rady. Pokud jde o členy sborů, vykonává tuto 

pravomoc stejně jako dosud staršovstvo sboru. 

 
Práce na katechetické příručce pro náboženství ve sborech a školách 
Synod pověřil synodní radu, aby zahájila práci na nových učebních materiálech pro katechetickou 

práci s dětmi mladšího školního věku. 

 
Odvody sborů na kazatelskou službu církve (tzv. personální fond) 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

základní odvod (v tisících Kč) 245 290 340 390 445 500 

   pevná část  210 245 260    

   solidární část, podle síly sboru    35 45 80    
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V Roztokách u Prahy vznikl nový sbor 
Synod schválil vznik farního sboru v Roztokách a schválil pro něj dvouletou finanční podporu. 

Farářkou sboru se stane Anna Pokorná. Jde o první vzniklý sbor v ČCE za více než 50 let. 

 
 

PROHLÁŠENÍ CÍRKVE 
 

Prohlášení k agresi Ruské federace 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." 

Prohlášení o vztahu ČCE k muslimům 
Synod vyzval k dialogu s muslimy ve sborech a jejich okolí. Ve schváleném obsažném dokumentu 

se mluví o obdobách i rozdílech mezi křesťany a muslimy, o společných dějinách i současné situaci 

a setkávání.  

Prohlášení synodu – Žijeme spolu v jedné 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." 

 


