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TISK č.

2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

(Komise A, B, C, D)
ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA SYNODU
O PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZASEDÁNÍ 35. SYNODU A STARŠÍCH
Předsednictvo 35. synodu prošlo všechna usnesení 1. zasedání 35. synodu a starší dosud platná
usnesení a zkontrolovalo, jak jsou plněna. Předsednictvo synodu konstatuje, že všechna usnesení
předcházejícího zasedání synodu s výjimkou níže uvedených jsou splněna. Přehled plnění usnesení je
v příloze 2 k tisku 11.

USNESENÍ, KTERÁ JSOU PLNĚNA NEBO NEJSOU SPLNĚNA ZCELA NEBO
U NICH PŘEDSEDNICTVO ŽÁDÁ O DOPLNĚNÍ:

Usnesení 1. zasedání 35. synodu
Usnesení č. 50 – Dlužné celocírkevní sbírky za rok 2018
Předseda synodu si v březnu 2019 vyžádal aktuální stav neodvedených celocírkevních sbírek za rok
2018. Dlužné sbírky ani po výzvě 1. zasedání 35. synodu neodvedly sbory ve Varnsdorfu a Humpolci.
Předsednictvo synodu v této věci předkládá příslušný návrh v tisku 2B.

Starší usnesení:
Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 34 – Příprava nové agendy
1. Synod děkuje poradnímu odboru liturgickému za přípravu bohoslužebných formulářů A, A s VP,
E, E s VP.
2. Synod se seznámil s novými bohoslužebnými formuláři A, A s VP, E, E s VP, včetně návrhů
direktorií pro novou agendu a než bude rozhodovat o jejich přijetí či nepřijetí, ukládá
farářům/farářkám, sborům i seniorátům tyto formuláře i direktoria řádně a podrobně projednat
na pastorálkách a na staršovstvech.
3. Dále synod ukládá seniorátním výborům, aby do konce roku 2019 předaly výsledky rozhovorů
synodní radě.
4. Nakonec synod ukládá synodní radě seznámit s těmito výsledky synod 2020.
Synodní rada podává zprávu o plnění usnesení v tiscích 18, 18/4 a 21.
Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 51 – Celocírkevní sbírky v r. 2019
Přehled sborů, které v roce 2019 neodvedly synodem vyhlášené sbírky, je uveden v závěru tohoto
tisku. Předseda synodu požádal dne 16. 4. 2020 všechny seniorátní výbory, aby vyzvaly příslušné
sbory k nápravě. Aktuální výsledek této snahy bude sdělen během zasedání synodu. Předsednictvo
synodu v této věci předkládá příslušný návrh k nápravě v tisku 2B.
Usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 29 – Nový zpěvník
1. Synod bere na vědomí zprávu o práci komise pro přípravu nového EZ předloženou v tisku č. 25.
2. Synod trvá na tom, že seznam písní schválený 2. zasedáním 34. synodu nebude rozšířen.
3. Synod s vděčností oceňuje práci na přípravě nového zpěvníku a děkuje všem, kdo se na přípravě
podílejí.
4. Synod ukládá synodní radě, aby zajistila vydání nového zpěvníku nejpozději v roce 2020.
5. Synod ukládá synodní radě, aby v součinnosti se svými poradními odbory, případně dalšími
odborníky, prošla a v nejnutnějších případech upravila textové části zpěvníku – texty písní,
modlitby, žalmy k recitaci, krátké pobožnosti, věroučné texty atp.
6. Synod pověřuje synodní radu, aby ve spolupráci s komisí pro přípravu nového evangelického
zpěvníku připravila harmonogram kampaně uvedení nového zpěvníku v církvi i pro veřejnost
a předložila ho 4. zasedání 34. synodu.
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Přípravou nového EZ se zabýval 34. synod rovněž na svém 4. zasedání 34. synodu. Usnesením č. 33
vzal na vědomí zprávu o práci komise pro přípravu nového EZ, o jeho připravované propagaci a
konstatoval, že usnesení 3. zasedání č. 29/5 je průběžně plněno.
1. zasedání 35. synodu dostalo informace o práci na přípravě vydání nového EZ jednak ve zprávě
komise pro přípravu nového EZ, jednak prostřednictvím prezentace provedené koordinátorem
přípravy a vydání nového EZ Pavlem Hanychem. 1. zasedání 35. synodu nepřijalo k novému EZ žádné
usnesení.
Synodní rada podává aktuální zprávu o přípravě vydání nového EZ v tisku 22. Z ní vyplývá, že
s vydáním EZ se počítá v roce 2021. Protože podle Řádu o správě církve čl. 1 odst. 2 patří do
působnosti synodu schvalovat agendu a církevní zpěvníky, osnovy a učebnice náboženství, očekává
předsednictvo synodu, že synodní rada předloží 2. zasedání 34. synodu text návrhu na schválení
nového Evangelického zpěvníku.
Usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 32 – Publikace souboru prohlášení synodů
Synod pověřuje synodní radu, aby do příštího zasedání synodu připravila k vydání soubor prohlášení
synodu, synodní rady a poradního odboru SR pro společenské a mezinárodní záležitosti od roku 1989.
V informaci o plnění tohoto usnesení podané 1. zasedání 35. synodu synodní rada v závěru psala:
„… Text připravený k vydání bude nyní graficky zpracován a nejpozději do konce roku 2019 zveřejněn
v elektronické podobě (na vydání tiskem nejsou vyčleněny finanční zdroje). Synodní rada považuje
tímto usnesení 3. zasedání 34. synodu č. 32 za splněné.“
Souborné elektronické vydání připraveného materiálu bylo dokončeno právě v době přípravy tohoto
tisku a zveřejněno na webové stránce https://www.e-cirkev.cz v sekci Co děláme/Prohlášení.
Usnesení 2. zasedání 34. synodu č. 61 – Toleranční modlitebna Truhlářská
Synod podporuje iniciativu záchrany objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové využití ke zřízení
stálé expozice dějin evangelíků v ČR.
Iniciativa ČCE na záchranu objektu toleranční modlitebny pokračuje, zprávu o průběhu a dosavadních
výsledcích jednání podává předseda komise pro projekt Truhlářská Jan Mašek, najdete ji v příloze č. 3
k tomuto tisku 11.

USNESENÍ, KTERÁ ODKAZUJÍ DO BUDOUCNOSTI:
Usnesení 4. zasedání 34. synodu č. 29 – Postavení farářů v církvi
Odst. 4. tohoto usnesení ukládá synodní radě, aby v roce 2021 (tj. na 3. zasedání 35. synodu ČCE)
informovala synod o aktuálním vývoji v postavení farářů ČCE.
Usnesení 4. zasedání 34. synodu 58 – Hodnocení systému správy majetku Personálního fondu
Odst. 2. tohoto usnesení ukládá synodní radě, aby v roce 2022 (tj. na 4. zasedání 35. synodu ČCE)
předložila další hodnotící zprávu správy majetku Personálního fondu.

Za předsednictvo 35. synodu ČCE: Jiří Gruber, předseda

Přílohy k tisku č. 11:
1. Usnesení 1. zasedání 35. synodu
2. Přehled plnění usnesení 1. zasedání 35. synodu
3. Zpráva o projektu Truhlářská
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Přehled sborů, které v r. 2019 neodvedly synodem vyhlášené celocírkevní sbírky
Sbírka na tisk ČCE a publikační činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Německojazyčný evangelický sbor Praha
Dolní Bělá
Horní Slavkov
Stříbro
Teplá
Dambořice
Jablůnka
Liptál

Sbírka na Hlavní dar lásky JJ
1. Německojazyčný evangelický sbor Praha
Sbírka pro Diakonii
1. Dolní Bělá
2. Plzeň – Západní sbor
3. Teplá
Sbírka solidarity
1. Podbořany
Sbírka pro Evangelickou akademii
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Bělá
Chrást
Podbořany
Teplá
Prosetín
Hodonín

Sbírka pro sociální a charitativní pomoc
1.
2.
3.
4.
5.

Německojazyčný evangelický sbor Praha
Dolní Bělá
Duchcov
Trutnov
Rovensko

Sbírka na Jubilejní toleranční dar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Německojazyčný evangelický sbor Praha
Dolní Bělá
Podbořany
Duchcov
Zábřeh
Rovensko

3

2. zasedání 35. synodu ČCE (17. – 19. září 2020)

TISK 11

Sbírka pro bohoslovce a vikariát = sbory, které neodvedly sbírku k datu 22. 3. 2019
1.
2.
3.
4.

Německojazyčný evangelický sbor Praha
Volyně
Libkovice pod Řípem
Rovensko
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