Všem staršovstvům a seniorátním výborům
Českobratrské církve evangelické
Praha, 11. února 2021
Č. j.: ÚCK/104/2021

Sborová shromáždění v nouzovém stavu

Milé sestry, milí bratři,
synodní rada na svém zasedání dne 9. února 2021 projednala možnosti konání sborových
shromáždění v nouzovém stavu a dospěla k závěru, že v době zákazu volného pohybu osob
a výrazného omezení počtu účastníků bohoslužeb nelze sborová shromáždění konat. Tento
pokyn vyhlašujeme do odvolání bez ohledu na to, zda bude nouzový stav prodloužen, či
nikoliv. Zdravotní rizika spojená s šířením viru zůstávají stále příliš vysoká.
Víme, že zdárný průběh konventů je důsledkem pečlivé přípravy ze strany členů předsednictev
konventů, seniorátních výborů a dalších členů církve, která zahrnovala často i několikeré
zkoušky. Domníváme se však, že na rozdíl od konventů nelze v případě sborových
shromáždění spravedlivě požadovat po členech staršovstva, aby sborové shromáždění
zorganizovali online, jakož nelze požadovat po všech členech sboru s hlasovacím právem, aby
se jednání takového sborového shromáždění zúčastnili.
Pokud by se sborová shromáždění sešla v okleštěné podobě v kostele či modlitebně, myslíme,
že by tím mohla být narušena jejich legitimita. Vždyť by se na jejich jednání nemuseli dostat
všichni členové sboru, kteří na to mají právo, a mnozí členové by z oprávněných obav o své
zdraví a zdraví svých bližních nepřišli.
Synodní rada proto vydává pro záležitosti, které patří do pravomoci sborových shromáždění,
tyto pokyny:
1. Sbory se až do konání sborového shromáždění řídí rozpočtem, který schválilo staršovstvo
jako podklad pro jednání sborového shromáždění. Zprávu o hospodaření a účetní
závěrku za předchozí rok sborové shromáždění projedná a schválí, jakmile to bude možné.
2. Podle § 9 odst. 3 církevního zřízení starší vykonávají svůj úřad až do doby, kdy nová volba
na jejich místo nabude platnosti.
3. Pro povolávání kazatelů platí pokyny synodní rady ze dne 20. října 2020, a to beze změny.
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Rozumíme nepříjemnostem, které vzniknou v důsledku odložení sborových shromáždění
na příhodnější dobu. Všem starším, kteří zůstávají ve svém úřadu i po skončení funkčního
období, vyprošujeme sílu a pomoc od Pána Boha.
Obdrželi jsme rovněž několik podnětů týkajících se změny podmínek volby kazatele na dálku
mimo sborové shromáždění. Po jejich pečlivém zvážení jsme se rozhodli setrvat při
dosavadním. Nedoporučujeme korespondenční volbu – při tajné volbě poštou lze jenom stěží
ověřit, kdo hlasoval, krom toho bychom nechtěli posílat členy našich sborů na poštu, když by
raději zůstali doma.
Doporučujeme, abyste v případě potřeby jako náhradu sborového shromáždění konali alespoň
otevřenou schůzi staršovstva konanou online, jíž by se mohli zúčastnit zájemci z řad členů
sboru a klást otázky např. k rozpočtu a jiným důležitým záležitostem.
Děkujeme Vám za všechno dobré, co konáte pro druhé, myslíme na Vás v této těžké době
a spolu s Vámi se modlíme za skončení pandemie.

synodní rada ČCE
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