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3. zasedání 34. synodu ČCE (18. – 20. 5. 2017)

(Komise B, C)
VOLBA PAVLA JUNA
CELOCÍRKEVNÍM FARÁŘEM MLÁDEŽE
F) Koncepce práce faráře mládeže
/revidována na základě usnesení z 2. zasedání 34. synodu č. 29/
Synod pověřil synodní radu, aby pro 3. zasedání 34. synodu revidovala ve spolupráci s COM
koncepci práce celocírkevního kazatele pro mládež.
/Koncepci připravili: P. Jun, J. Hofmanová a D. Matějka /
Cílem tohoto textu není předložit obecnou a věčnou koncepci, ale přemýšlet o práci faráře mládeže na
základě reflexe současné situace.
Farář mládeže (FM) může působit na několika rovinách: celocírkevní, seniorátní, rovině jednotlivých
mládeží, rovině individuálních vztahů; FM se účastní projektů k podpoře práce s mládeží v církvi
(SEM, vzdělávací a vydavatelská činnost) a podporuje práci s mládeží v církevním školství (EA).
1. rovina  celocírkevní
Jako samozřejmost je brána účast faráře mládeže na celocírkevních akcích a jejich organizaci. (sjezd,
kursy apod.) Můžeme mluvit o pobožnostech, přednáškách. Na této rovině je potřeba reflektovat to, že
ČCE ani mládež ČCE není uniformní a setkávají se v ní různé proudy zbožnosti. Snahou faráře
mládeže je to, aby různé proudy zůstávaly ve vzájemné komunikaci a byly si vzájemným obohacením.
Důležitou kapitolou na této rovině je vzdělávání i péče o celkové směřování. Ve vzdělávání se nabízejí
různé cesty: tradiční, liberální, evangelikální, letniční. Mládež potřebuje určitý prostor svobody
i určitou formaci. Důležitým teologickým úkolem je nalézt, jaká je nebo má být evangelická formace
v současné době.
2. rovina  seniorátní
Fungování mládeže v různých seniorátech se liší. Jsou oblasti, kde to funguje velmi dobře, i oblasti,
kde seniorátní mládež nefunguje téměř vůbec. Přínos faráře mládeže se podle toho liší. V oblastech,
kde to nefunguje, může být ku pomoci při organizování jednotlivých akcí. V oblastech, kde to funguje,
může být spíše naslouchajícím. FM může působit jako prostředník a pojítko mezi senioráty svědectvím o tom, jak to funguje jinde, s jakými otázkami kde bojují a jaké odpovědi nacházejí. Toto
prostředkování je důležité i vzhledem k rozdílným zbožnostem.
Zvláštní kapitolou může být péče o SOMy, které někdy volají o pomoc ve věcech organizačních
i o formaci ve věcech teologických.
3. rovina  jednotlivé mládeže
Ve spolupráci s faráři místních sborů FM může navštěvovat mládeže na jednotlivých sborech. Svou
důležitost to může mít v seniorátech, kde nefunguje mládež seniorátní - získá se tím kontakt, svou
důležitost to má však i v seniorátech, kde to funguje.
Fenomén sborové mládeže scházející se pravidelně jednou týdně slábne, drží se spíše ve velkých
městech. Je otázka, jak s mládeží pracovat bez tohoto tradičního formátu.
Prostředkující role FM může fungovat, když minimálně jednou ročně navštíví každý seniorát - buď na
seniorátní akci nebo alespoň jako "pars pro toto" mládež na jednotlivém sboru daného seniorátu.
Těžko se ubráníme skutečnosti, že není možné pečovat o všechny senioráty zcela rovnoměrně. FM
bude mít oblasti, kde bude více doma.
Jak v seniorátech, tak na jednotlivých sborech je to často tak, že jsou buď tak silní, že si vystačí sami,
nebo tak početně slabí, že se tam neděje téměř nic. O obojí je potřeba pečovat. V proměňující se
situaci církve je třeba klást důraz na to, že jsme stále jedna církev, která patří dohromady jako tělo
Kristovo. FM návštěvami a propojováním jednotlivých mládeží může působit jako prevence proti
kongregacionalistickým štěpným tendencím, které by ve změněné situaci církve v dalších generacích
mohly přicházet ke slovu.

1

3. zasedání 34. synodu ČCE (18. – 20. 5. 2017)

TISK 19B

4. rovina  vztah k jednotlivým mládežníkům
Nejde to bez něj, situace FM je však obtížná v tom, že mládežníků je v celé církvi mnoho, zároveň
však FM nemá konkrétní obsahnutelné společenství - sbor, který by nesl a kterým by byl nesen. Přesto
můžeme mluvit o úkolu pastoračním. Pro pastoraci je někdy vhodné, aby pastorující nebyl ani příliš
blízký, ani příliš vzdálený. Tuto roli může FM vůči mládeži splňovat.
5. rovina  FM spolupracuje se Sdružením evangelické mládeže (SEM) dle potřeby a poptávky
SEM (např. připravuje duchovní programy pro jejich setkání, pomáhá při realizaci projektů SEM jako
např. vydání pobožností mp3 atp.).
FM spolupracuje se spirituály EA, po dohodě s nimi připravuje programy pro studenty EA.
FM teologicky pomáhá práci s mládeží (připravuje vzdělávací program pro pracovníky s mládeží,
„instantní programy“, zpěvník, …)
FM hledá inspiraci pro práci s mládeží u zahraničních církevních partnerů.
Farář mládeže se může účastnit různých praktických a organizačních záležitostí, rozhodující
a neopominutelná je však jeho kompetence teologická, kterou by měl odpovědně bdít nad
mládežnickým děním v ČCE.
Synodní rada předloženou koncepci práce faráře mládeže schválila a předkládá ji tímto 3. zasedání
34. synodu.
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