Zápis ze 2. zasedání 50. konventu Moravskoslezského seniorátu
2. zasedání 50. konventu MSS bylo svoláno podle § 25, odst. 3 CZ na sobotu 5.
listopadu 2016 do Farního sboru ČCE v Opavě. Konvent byl zahájen v 9.00 hod.

1. Úvodní pobožnost:

Pavel Janošík Text: Ef 4:29

2. Ustavení konventu:

a) zjištění přítomných (Tisk č. 2) viz příloha Presenční
listina
b) přiznání členství v konventu – kazatelé seniorátu
v činné službě, kteří samostatně nespravují sbory. Byli
navržení: Ota Mikoláš, Pavel Šindler, Wrana Aleš.
Byli přijati naprostou většinou
c) udělení poradních hlasů – mládež, studenti ETF UK,
vikáři, emeritní členové SV, emeritní faráři, apod.
Byl přijat Ondřej Holubec za mládež poradní hlas
Mojmír Blažek, Tomáš Kaleta
1 zdržel, 1 proti, 63 pro
Lubomír Červenka, Naděžda Čuberková, Libuše Palacká
1 zdržel, 64 pro
R. Rosický, P. Uhlář, J. Vašek, D. Havírová, A.
Chovancová
3 se zdrželi, 62 pro
d) složení slibu nových poslanců provedl předseda
konventu

volba zapisovatelů:
verifikátoři:
volba skrutátorů:

Počty členů konventu k hlasování:
Stav k 13:00 – 63 členu konventu
Stav k 14:00 – 61 členu konventu

3. Schválení programu (Tisk č. 3) schváleno - pro všichni
4. Kontrola usnesení 4. zasedání 49. konventu MSS (Tisk č. 4) konvent bere na
vědomí, že byla splněna.

schváleno - pro všichni

5. Úvod ke zprávě seniorátního výboru (Tisk č. 5).Úvodní zprávu uvedl bratr senior.
6. Zpráva revizní komise (Tisk č. 13). ¨
7. Volba členů a náhradníků do seniorátní pastýřské rady (Tisk č. 16)

- seniorátní pastýřská rada je tříčlenná
Zvoleni byli v prvním kole:
z řad kazatelů: František Hruška 48, Aleš Wrana 38,
z řad laiků: Ivana Marková 41,
další hlasy: Marie Sléhová 28, Dan Ryšavý 28, Dan Trampler 6,
2 hlasy byly neplatné
Členy seniorátní pastýřské rady byli zvoleni: faráři: František Hruška, Aleš
Wrana;
za laiky: Ivana Marková
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Volba náhradníků: Marie Sléhová 55, Dan Ryšavý 58, Dan Trampler 11,
Radek Hanák 62,
Náhradníci pastýřské rady: 1. Radek Hanák
2 . Dan Ryšavý
3. Marie Sléhová

8. Změny CZ (Tisk č. 16 ) Viz příloha č. 1

Hlasování pro 9 změna církevního zřízení pro 64 proti 0, zdržel 1 (připojit tabulku)
Strategie zřizování kazatelských míst
Br. Dospiva hlas pro - podpora návrhů pro strategii
Br. Pír hlas proti
Hlasování o otevření rozpravy Pro většina
Stejskal proti - vysvětlení, nedostatečné vysvětlení a nejasnosti, chybí plán, postačují
stávající možnosti
Šindler – pro z důvodu přesahu seniorátu,
Ryšavý – pro změnu, je třeba vyzkoušet, použít nový nástroj
Zikmund – rozpaky nad koncepcí
Groll – stávající prostředky jsou nedostatečné
Hlasování o ukončení rozpravy většina pro
Stejskal – opětovná podpora pro nepřijetí návrhu
Lukáš – pro návrh
Pír – proti návrhu
Ryšavý – pro návrh
Strategie zřizování kazatelských míst - hlasování – pro 31, proti – 19, zdržel – 13
- Hlasování – (sčítání hlasů) zpochybněno – proto - navrženo hlasování lístky
- hlasování: pro – 33 , proti – 20, zdržel se – 12
Návrh byl přijat
Jeronýmova jednota návrh na změnu pro 63, proti 0, zdržel 2
Zástupci diakonie na synodu
pro 17
Návrh nebyl přijat.
Výsledky hlasování viz příloha č. 1

proti 30

9. Rozprava ke zprávám seniorátního výboru a ostatním zprávám

zdržel se 5

(Tisky č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17)
Groll Jiří – vysvětlení k revizním zprávám a ostatním zprávám – vysvětlil rozdíl v
částkách z důvodu termínu uzávěrky, návrh pro přesun přebytku z 2015 do rezervního
fondu,
Dotaz otevření kurzu pro výpomocné kazatele – termín září 2017 (10 zájemců)
Dotaz na stav sboru Frýdek - Místek – vysvětlení: odvolání br. Křivohlavého na
základě rozhodnutí celocírkevní pastýřské rady
Schodek hospodaření pro rok 2017 bude vyrovnán kladným rozdílem z 2015, což
navrhuje M. Zikmund
Zpráva mládeže – navázání kontaktů se sborem v Českém Těšíně,
Koncepce práce mládeže. Br. Plachý položil dotaz, jaká je koncepce práce s mládeži,
zda bude preferován kazatel pro mládež nebo pastorační pracovník
Český Těšín – M. Blažek vysvětlil stávající vazby mládeže v Českém Těšíně
se SCEAV a sbližování s ČCE.
Bylo oznámeno, že v roce 2017 bude ordinováno 12 výpomocných kazatelů.

Byl odhlasován návrh na ukončení rozpravy, pro byla většina

10. Volba seniorátního kazatele (Tisk č. 5, 14)
Rozšíření úvazku z 20 na 30%

Návrh na rozpravu je přijat pro – většina
Upřesnění pracovní náplně popis, kde a kdy seniorátní kazatel slouží
Povolávací listina – existuje, nebyla předložena konventu
Br. senior Zikmund přečetl povolací listinu, bude přiložena k tiskopisům
Návrh na ukončení rozpravy byl přijat většinou
B. Wrana návrh na znovu otevření rozpravy
Pro – 8, proti 17 nebyl přijat návrh na znovuotevření rozpravy
Hlasování pro volbu seniorátního kazatele proběhlo tajnou volbou:
Pro - 52, proti - 8, zdržel - 3

11. Návrhy ze sborů a z jednání konventu (Tisk č. 15)
Návrh č. 1

podává: seniorátní výbor

Konvent bere na vědomí zprávu seniorátního výboru. Tisk č. 5 a 6.
návrh byl
pro:

63

schválen - neschválen
zdrželo se: 0

proti: 0

Návrh č. 2
podává: seniorátní výbor
Konvent schvaluje, že hospodářský zisk za rok 2015 ve výši 30.416,- Kč bude
převeden do rozpočtu na rok 2017 na pokrytí plánovaného schodku. Tisk č. 12.
Návrh byl stažen seniorátním výborem
____________________________________________________________
Návrh č. 3
podává: seniorátní výbor
Konvent povolává bratra Otakara Mikoláše na 30% pracovní úvazek od 1. ledna
2017 do 31. prosince 2019 na místo seniorátního kazatele, dle tisku č. 5.
návrh byl
pro: 52

schválen - neschválen
proti:
8

zdrželo se: 3

Návrh č. 4
podává: seniorátní výbor
Konvent schvaluje rozpis seniorátních a celocírkevních repartic pro rok 2017 dle tisku
č. 11.
návrh byl schválen - neschválen
pro: 59
proti:
0
zdrželo se:4
Návrh č. 5

podává: seniorátní výbor

Konvent schvaluje rozpočet pro rok 2017 dle tisku č. 12.
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Br. Groll navrhuje doplnění:
Konvent schvaluje rozpočet pro rok 2017 dle tisku č. 12 s úpravou, že do příjmu
bude zahrnuta částka z rezervního fondu ve výši 30.416,-Kč
návrh byl se změnou schválen - neschválen
pro: 61
proti: 0
zdrželo se: 0

Návrh č. 6

podává: Zábřeh na Moravě

Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 7. odst. 1., do které se vkládají následují
slova: „a staršovstvem sboru, který spravuje,“. Odstavec má pak následující znění:
Není-li místo faráře farního sboru obsazeno, nemůže-li farář spravovat sbor po dobu
delší než 3 měsíce, je-li farář rozhodnutím synodní rady postaven mimo službu nebo je
li na jediné kazatelské místo ve farním sboru povolán jáhen, ustanoví senior po
projednání se staršovstvem tohoto sboru, a s farářem, který má být ustanoven, a
staršovstvem sboru, který spravuje, administrátora sboru z farářů seniorátu. V
případech hodných zvláštního zřetele může senior ustanovit administrátorem sboru
faráře z jiného seniorátu se souhlasem příslušného seniorátního výboru.
Zdůvodnění: Potřeba služby faráře v administrovaném sboru má často dopad i na
fungování sboru, do kterého byl povolán. Proto by staršovstvo i tohoto sboru mělo mít
možnost se k zamýšlenému rozšíření služebních povinností jejich faráře vyjádřit.
byl schválen návrh pro otevření rozpravy
byl odhlasován návrh na ukončení rozpravy
pro 30, proti 23
zdržel se 8
návrh byl schválen - neschválen
pro: 30
proti:
23
zdrželo se: 8
Návrh č. 7
podává: Zábřeh na Moravě
Synod usnáší změnu Řádu pro kazatele čl. 10. Odst. 2, do kterého se vkládá
následující věta: „Pokud již absolvovali obdobu vikariátu, nebo odsloužili minimálně 2
roky ve své církvi a byli touto církví ordinováni, nahrazuje vikariát jednoroční služba na
pozici jáhna.“ Poslední věta odstavce se vynechá. Upravený odstavec pak bude znít
následovně:
Povinnost absolvovat vikariát se vztahuje i na kazatele a duchovní z jiných církví, kteří
se chtějí stát faráři Českobratrské církve evangelické. Pokud již absolvovali obdobu
vikariátu, nebo odsloužili minimálně 2 roky ve své církvi a byli touto církví ordinováni,
nahrazuje vikariát jednoroční služba na pozici kazatele, který není samostatná správce
sboru. V odůvodněných případech je synodní rada oprávněna absolvování vikariátu
prominout.
Zdůvodnění:
Poslání vikariátu slouží v pomoci absolventům teologické fakulty dozrát a nabýt
praktické zkušenosti. Pro kazatele, kteří již tyto zkušenosti nabyli, je tak zbytečný.
Místo toho navrhujeme, aby rok pracoval pod vedením jiného faráře, aby tak byla
zachována možnost poznat jeho profesní a osobní způsobilost a zároveň byla
zhodnocena jeho již nabytá praxe.
návrh na otevření rozpravy byl schválen
návrh byl schválen - neschválen
pro: 7
proti:
zdrželo se:

Návrh č. 8
podává:
Konvent schvaluje, že hospodářský zisk za rok 2015 ve výši 30.416,- Kč bude
převeden do rezervního fondu a z něj do rozpočtu na rok 2017.
návrh byl schválen - neschválen
pro: 61
proti: 0
zdrželo se:0
Návrh č. 9
podává: SV
Konvent schvaluje hospodaření za rok 2015 dle tisku č. 12 a č. 13
návrh byl schválen - neschválen
pro: 61
proti:
0
zdrželo se: 0

12. Shrnutí 2. zasedání 50. konventu – předsednictvo

Předseda konventu poděkoval za klidný a konstruktivní průběh.

13.Závěrečná pobožnost: Alena Chovancová 1 Kor 9, 16 - 22
Konvent byl ukončen v 15. 00 hod.
Zapisovatelé: Tomáš Kaleta:
Mojmír Blažek:
Verifikátoři: Lubomír Červenka:
Naděžda Čuberková:
Libuše Palacká:
Předseda konventu: Antonín Plachý:
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Příloha č. 1 Vyjádření k CZ:
Konvent Moravskoslezského seniorátu ČCE doporučuje:
A) změny CZ § 9
přijmout
nepřijmout
V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:
 strategický plán, strategie církve - taková terminologie navozuje představu řízení
firmy a nikoliv církve. Předložená koncepce strategických míst je založena
pouze na finančním zajištění takového místa, zohledňuje vnější sociologické
faktory, namísto vnitřních podmínek a předpokladů pro misii církve.
 máme za to, že návrh ve věci strategických míst je složitý, nepřehledný. Zcela
v něm chybí funkce seniorátních výborů. Problémy s nefungováním konkrétního
sboru se dají řešit pomocí stávajících ustanovení církevních řádů. Proto se nám
jeví návrh celé koncepce jako zbytečný.
 podpora sborů je řešitelná v rámci existujících řádů, takto rozsáhlá změna je
zbytečná
 neprůhledné, těžkopádné, formální
 nepřijmout – netransparentní. Staršovstvo tomu nerozumí, kdo se v tom má
vyznat. Slepenec staršovstva ze členů nemístních, kteří mohou velmi těžko
rozumět situacím v daném místě a oblasti. Když nemám na PF, mohu využít
administrace a ne chtít za každou cenu faráře. Farář je tady pro sbor a ne sbor
pro faráře.
 Návrhy míří k přílišnému obcházení církevní struktury při správě sborů. Máme
za to, že při jakémkoliv dění ve sboru by neměl být obcházen seniorátní stupeň.
B) změny CZ navržené v tisku 18/6
přijmout
nepřijmout
C) změny CZ § 23, § 25 a § 28 odst. 14
přijmout
nepřijmout
D) změny CZ § 28 odst. 1
přijmout
nepřijmout
V případě nesouhlasného stanoviska uveďte, prosíme, důvody:
 nepovažujeme za dobré, aby poslance synodu / byť si jednoho /, volili
nečlenové církve. Současně by také přijetí tohoto návrhu znamenalo
zvýhodnění Diakonie ČCE oproti jiným / školy EA / - jakkoli si práce Diakonie
vážíme.
Ve Slavkově dne 13. 11. 2016
Vyplnil Antonín Plachý, předseda konventu

