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Všem seniorátním sborům 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 5. září 2018 
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Návrhy na členy a náhradníky oblastních pastýřských rad 
 

 

 

Vážené sestry, vážení bratři, 

34. synod na svém 4. zasedání, které se konalo 31. května až 2. června 2018 v Litomyšli, 

svým usnesením č. 15 schválil rozsáhlou novelu Řádu pastýřské služby (ŘPS), která kromě 

jiného přináší změnu dosavadního systému pastýřských rad. Seniorátní pastýřské rady 

nahradí tři oblastní pastýřské rady (OPR): 

 oblastní pastýřská rada I. pro senioráty jihočeský, liberecký, ochranovský, poděbradský, 

pražský, ústecký a západočeský, 

 oblastní pastýřská rada II. pro senioráty brněnský, horácký, chrudimský, 

královéhradecký a poličský, 

 oblastní pastýřská rada III. pro senioráty moravskoslezský a východomoravský. 

V souladu s přechodným ustanovením čl. 21 odst. 1 ŘPS nabývá větší část novelizovaného 

textu účinnosti „zvolením členů všech oblastních pastýřských rad“. Členy všech 

pastýřských rad volí synod. Návrhy na členy a náhradníky mohou předkládat konventy, 

seniorátní výbory, synodní rada a členové synodu. Žádáme tedy tímto konventy 

a seniorátní výbory o návrhy na členy a náhradníky oblastních pastýřských rad. 

Každá pastýřská rada má pět členů a pět náhradníků, přičemž musí být složena alespoň 

ze dvou členů ČCE, kteří jsou v den volby staršími, dvou kazatelů (i výpomocných) 

s osvědčením o způsobilosti k ordinované službě faráře nebo jáhna a jednoho člena ČCE 

s vysokoškolským právnickým vzděláním, a je-li to možné i s praxí v právnické profesi. 

Tomuto složení odpovídá i složení volených náhradníků. 

Členy jedné oblastní pastýřské rady nesmějí být zároveň manžel a manželka, rodiče a děti 

ani sourozenci. Stejné pravidlo platí pro souběžné členství manželů, rodičů a dětí 

a sourozenců v oblastní pastýřské radě a církevní pastýřské radě. 

Členství v oblastních pastýřských radách a církevní pastýřské radě1 je neslučitelné. 

Souběžné členství v několika oblastních pastýřských radách je ve výjimečných případech 

přípustné u člena s vysokoškolským právnickým vzděláním. 

                                                           
1 Členové CPR s funkčním obdobím 2015–2021: Jan Balcar, Naděje Čejková, Lýdia Mamulová, Blahoslav Matějka, 

Jana Šarounová; náhradníci CPR: Věra Červinková, Pavel Kašpar, Jan Keller, Rut Kučerová, Janina Zemanová 
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Před hlasováním o návrzích na členy/náhradníky OPR si, prosíme, ověřte, že jsou dotyční 

ochotni funkci přijmout, budou-li synodem zvoleni. Bez souhlasu kandidáta je návrh 

irelevantní. Z návrhu musí být patrno, pro kterou OPR je kandidát určen. 

Návrhy předkládejte předsednictvu synodu prostřednictvím Ústřední církevní kanceláře 

nejpozději do 10. prosince 2018 – konventy v zápisech ze zasedání konventů, seniorátní 

výbory samostatným přípisem. 

Děkujeme. 

 

S bratrskými pozdravy 

 

 

Vladimír Zikmund      Daniel Ženatý 

synodní kurátor      synodní senior 


