Staršovstvům sborů, v nichž působí výpomocní kazatelé
Praha, 18. prosince 2018
Č.j.: ÚCK/712-3/2018
Dopis staršovstvům o službě výpomocných kazatelů z řad ostatních členů církve1

Milí starší,
v naší církvi slouží celá řada výpomocných kazatelů. Oceňujeme jejich ochotu sloužit tím,
z čeho církev žije, totiž zvěstováním evangelia sborům a kazatelským stanicím ve volném
čase, bez nároku na honorář. Uvědomujeme si, že tato služba často znamená ukrajovat
z času pro rodinu či pro odpočinek, cestovat v neděli ráno na delší vzdálenosti, možná
sloužit častěji na místech, kde vše zrovna nekvete.
Prosíme, podporujte své výpomocné kazatele. Zvláště, pokud nejsou presbytery, buďte
s nimi v kontaktu, zvěte je k setkáním, zajímejte se o jejich službu, zkušenosti, dojmy
i otázky a pochybnosti. Nezapomínejte, že dle církevních řádů máte výpomocné kazatele
ke konkrétní službě pověřovat. Je Vaší odpovědností vědět o tom, koho a k čemu
pověřujete a jak jejich služba probíhá. Prosíme Vás, abyste jim bez výjimky poskytovali
plnou úhradu cestovních nákladů podle směrnice Ústřední církevní kanceláře. Není to věc
jejich rozhodnutí, zda chtějí nebo nechtějí, je to Vaše povinnost dle usnesení synodu.
Očekáváme, že zájem a péči o ně projevují faráři (případně jáhni) a kurátoři. Starost
o výpomocné kazatele je uložena také seniorátním výborům, synodní radě a její komisi
pro péči o výpomocné kazatele, která pracuje ve složení: Anna Lavická, Pavel Pokorný,
Antonín Plachý, Petr Tomášek, Pavel Kašpar. Rádi bychom ji rozšířili o dalšího zástupce
z řad výpomocných kazatelů. Výpomocné kazatele zveme na celocírkevní seminář, který
se bude konat ve dnech 8. – 10. února 2019 v Praze. Prosíme Vás, abyste účast svých
výpomocných kazatelů podpořili a na cestu a pobyt jim přispěli.
S přáním Božího požehnání a dobré zvěsti v čase Adventu a Vánoc,
za komisi synodní rady pro péči o výpomocné kazatele
Pavel Pokorný
náměstek synodního seniora
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CZ § 14 odst. 2: Výpomocnými kazateli jsou také členové církve, kteří získali odborné bohoslovecké vzdělání nebo
absolvovali příslušný přípravný kurz, získali osvědčení o způsobilosti k ordinované službě výpomocného kazatele, byli
shromážděním sboru, jehož členy jsou, řádně povoláni ke službě výpomocného kazatele a byli ordinováni.
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