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1. Seniorátní výbor se sešel 21. června. Vyslechli jsme zprávy o konání dvou zdařilých
seniorátních shromáždění (školka mládeže na Blažkově a rodinná neděle v Nosislavi). Bratři O.
Titěra a M. Maňák referovali o vizitaci ve sboru v Hešpicích (2. května). Na neděli 19. září v 17
hodin se připravuje ekumenická bohoslužba v Brně v Červeném kostele, která bude věnována
tématu pastorace. Středisku Diakonie v Brně na Hrnčířské byl udělen souhlas s vestavbou
kancelářských prostor v podkroví (seniorát je majitel budovy). Seniorátní výbor potvrdil
opakovanou volbu bratra faráře Jaroslava Vítka ve sboru Brno II do 31.8.2012 a volbu faráře
Aloise Němce ve sboru Moravská Třebová do 31.12. 2012. Seniorátní výbor schválil pololetní
odměny kazatelům z prostředků personálního fondu, které by se měly objevit v červnové výplatě.
V sobotu 18. září se chystá seniorátní kurz varhaníků ve sboru Brno – Židenicích s celocírkevním
kantorem L Moravetzem. Seniorátní výbor věnoval delší čas četbě zápisů z výročních
shromáždění na základě referátů pověřených členů SV, kteří mají jednotlivé sbory na starosti.
Řada zápisů, které nám došly, však neměla důležité přílohy, takže nám některé potřebné
informace chyběly. Věnujte prosím pozornost usnesením synodu, která v těchto dnech přišla do
všech sborů. Sbory, kde působí pastorační pracovníci ( Brno I, Brno II a Klobouky)
upozorňujeme na potřebu požádat prostřednictvím seniorátního výboru Synodní radu o
prodloužení doby jejich působení. Příští schůze seniorátního výboru bude v pondělí 30. srpna.
2. Konvent brněnského seniorátu je plánován na soboru 20. listopadu ve sboru Brno II. Na
pondělí 20. září v 16:30, proto zveme na schůzi SV také všechny členy předsednictva konventu
3. Pastorální schůze kazatelů jsou plánovány: 14. září v Brně I, 12. října v Brně II, 9. listopadu
v Brně – Husovicích a 7. prosince v Brně – Židenicích.
4. Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty se konalo v neděli 20. června ve sboru
v Kloboukách u Brna. Letos se rozdělovalo celkem 522 tisíc Kč. V rámci seniorátu byly přiděly
dary sborům v Boskovicích ve výši 84 tisíc Kč na opravu topení v kostele, sboru v Rovečném 50
tis. Kč na zateplení fary a sboru ve Znojmě 40 tis Kč na předláždění chodníku. Do ústředí byly
odeslány žádostí tří sborů v následujícím pořadí: sbor Klobouky u Brna - výměna střešní krytiny
kostela (400 tis. Kč), sbor Nosislav - zateplení fary (180 tis. Kč) a sbor Miroslav - výměna střešní
krytiny kostela ( 250 tis Kč). O těchto žádostech bude rozhodnuto v září. Příští seniorátní
shromáždění JJ je plánováno do sboru v Silůvkách 19. června 2011.
5. Ve sboru v Miroslavi se podařilo dokončit nákladnou výměnu střešní krytiny a opravit štítu
evangelického kostela v Miroslavi.
6. Narozeniny. Během července oslaví narozeniny: Jiří Šimsa a Jarmila Řezníčková a během
měsíce srpna: Jaroslav Coufal, Jiří Staněk, Štěpán Hájek, Jiří Tomeš a Martin Litomiský.
Přejeme jim Boží požehnání a naději do dalších dnů. Všem ostatním kazatelům a kazatelkám
zasloužený prázdninový odpočinek.

Stručný pohled synodála
Od čtvrtka 27. května do neděle 30. května 2010 se konalo 4. zasedání 32. synodu ČCE. Téměř
všichni z osmi desítek zástupců seniorátů, synodní rady i teologické fakulty, k tomu na dvacet poradců
ze všech možných aktivit církve se sešli u Salvátora k zahajovacím bohoslužbám, při kterých kázal
náměstek synodního seniora Pavel Kašpar. A pak už bez okolků procházkou do budovy Českého svazu
vědeckotechnických společností na Novotného lávce na úpatí Karlova mostu, a do práce.

Začnu zcela od konce: poslední, v sobotu večer schválený návrh celého zasedání dává za úkol
synodní radě (a tím jistě pracovníkům v Ústřední církevní kanceláři) zjistit, zda by bylo možné konat
zasedání synodu i jinde než v Praze. Vedle mnohých těžkostí technického rázu (kancelářský servis,
noclehy apod.) si však zároveň umím představit laskavější, domácí prostředí k jednání a zejména
podstatnější zájem církevní veřejnosti. Osobně tomuto „revolučnímu“ návrhu fandím.
Hlavním tématem letošního zasedání synodu bylo vzdělávání v církvi. Vedle několika referátů
připravených na toto téma z různých pohledů a uvedení do povinností a práce oddělení výchovy ÚCK
nám byly zevrubně představeny všechny školy Evangelické akademie včetně jejich ředitelů. Po loňské
presentaci Diakonie opět velmi užitečné rozhodnutí.
Synod neschválil návrh ke zkrácení lhůty pro rozeslání usnesení, proto zřejmě později než po
úředních 30 dnech dostanete do všech sborů odkaz, kde na nových webových stránkách naší církve
(http://www.e-cirkev.cz) najdete všechna oficiální usnesení synodu. Bývá to tak, že se obvykle
nedozvíte, které z návrhů schváleny nebyly. Proto právě o nich krátce poreferuji.
- Nebyla schválena navržená změna Církevního zřízení zavádějící nový kárný a odvolací systém
v církvi (nepěkně, nepřesně a zkratkovitě se tomu říká „církevní soud“). Navržená změna CZ nezískala
potřebnou dvoutřetinovou většinu, proto se prozatím nebudou v tomto smyslu ani měnit jiné řády. Nadále
tedy trvá praxe seniorátních a celocírkevních pastýřských rad s možností odvolání k synodu.
- Nebyla schválena liberalizace personálního fondu. Jedinou možností tedy zůstává zaplatit
vyhlášenou výši příspěvku, pro příští rok opět 71.000,- Kč. Nic méně, nic více. Většina k tomu našla
dobré důvody.
- Nebyl přijat návrh na možnost „volby na dálku“, tedy korespondenčně. Stávající praxe voleb při
sborových shromážděních zůstává.
- Nebylo přijato krácení funkčního období členů staršovstev či seniorátních výborů. Dále je to tedy
šest let.
- Synod nezměnil statut Jeronýmovy jednoty v tom smyslu, aby se delegáty JJ mohli stát i nečlenové
staršovstev. Pro většinu synodálů je právě slib presbytera podmínkou pro svěření odpovědnosti za
finance v církvi.
- Synod vzkazuje, že odmítá rušit nutnost podvojného účetnictví ve sborech. Zároveň vyslechl omluvu
SR za nepovedené dřívější rozhodnutí o užívání počítačového programu Xaverius. Co tedy dál?
Všechna další usnesení synodu si přečtete, až budou po schválení zápisů vyhlášena. K obligátnímu
balíku účetních, statistických a správních usnesení rád připojím poznámku, že práce na SR a v ÚCK
byla během synodu několikrát pochválena, provedené změny kvitovány, a účetnictví církve vykazuje
správné a aktuální součty! Jen tak dál, držíme palce!
Byly schváleny nové platové směrnice, pravidla finanční podpory Diakonii, rozdělení celocírkevních
repartic (brněnský seniorát 481.000,-) a chystá se nový klíč k jejich rozdělování. Byl přijat upravený Řád
diakonické péče, vizitační řád, nové formuláře pro svatební shromáždění i koncepce nemocniční
duchovenské péče, doplněn byl dokument „Cesta církve“. Byla zjednodušena pravidla pro evidenci
členství v církvi, chystá se nový evidenční dotazník. Dále se má pracovat na novém zpěvníku i nové
agendě.
Svou činnost zahajuje precizně připravený Seminář pro církevní hudbu a zpěv pod vedením
celocírkevního kantora a o studium je, zdá se, velký zájem! Byla schválena „nepovinná“ varianta
programu supervize kazatelů z tříletého grantu Světové lutherské federace, nebyl však, ani opakovaně,
zvolen navrhovaný koordinátor tohoto projektu.
Synodu bylo představeno pět nově ordinovaných farářek, tři faráři, jáhenka a pět presbyterů. Velmi se
z toho radujeme.
Závěrečné synodní zasedání bylo velmi kompetentně vedeno br. Vladimírem Kopeckým, díky jehož
přesnosti (přísnosti?) a péči jsme vše stihli, nestalo se, že by se synod dostal do úzkých z jakýchkoli
důvodů. Ti, kdo chtěli, pohodlně stihli i zúčastnit se voleb do Parlamentu ČR.
Jediný „neřád“, který je však obecně chápán a omlouván, je naprosto mizivá účast synodálů na 9.
jednání zasedání, kterým jsou nedělní bohoslužby ve sboru v Praze – Vinohradech. A tak svědkem
kázání br. Andrease Hesse, končícího dlouholetého referenta HEKS pro Evropu a přítele naší církve,
stejně jako pověření do služby nově zvolené farářky – spirituálky pro EA v Náchodě, sestry Rut Brodské
byl jen poloprázdný vinohradský kostel.
Synodálové z našeho seniorátu (O. Titěra, M. Zikmund, J. Řezníčková, V. Zikmund, M. Maňák a M.
Dědič) budou jistě ochotni zodpovědět vaše případné dotazy.
Ondřej Titěra

