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Průzkumná volba synodní rady 

 

 

Milé konventuálky, milí konventuálové, 

synod naší církve uložil konventům celé církve, aby se při svých řádných zasedáních 

na podzim 2020 podílely na přípravě volby nové synodní rady, která se bude konat 

na synodu v květnu 2021. Synod přijal toto usnesení s vědomím toho, jaký význam mají 

pro církev tyto volby a jak těžké bývá najít vhodné a ochotné kandidáty. 

Všechny konventy tak mají učinit jednotným způsobem, tj. tzv. průzkumnou volbou podle 

následující procedury: 

1. Průzkumná volba členů synodní rady z řad farářů 

▪ Každý konventuál může z pléna nahlas navrhnout jednoho či více farářů v činné službě 

ve věku 35 až 70 let (ke dni 21. 5. 2021) z celé církve, kteří by podle něho byli 

vhodnými kandidáty do nové synodní rady, případně společně se svým stručným 

zdůvodněním. Jména se viditelně evidují. 

▪ Každý konventuál může rovněž svým vlastním zdůvodněním podpořit již dříve 

navrženého faráře. 

▪ Když jsou návrhy a zdůvodnění vyčerpány, každý konventuál na svůj hlasovací lístek 

napíše jména nejvýše tří podle něj nejvhodnějších farářů do synodní rady. Není při tom 

vázán pouze navrženými jmény. Na pořadí jmen na hlasovacím lístku nezáleží.  

2. Průzkumná volba členů synodní rady z řad presbyterů 

▪ Proběhne podle obdobné procedury jako v bodě 1. Navržení kandidáti musejí být 

presbytery v některém z farních sborů církve, a to ve věku 35 až 70 let 

(ke dni 21. 5. 2021). 

3. Průzkumná volba synodního seniora 

▪ V třetí průzkumné volbě vybere konvent jednoho faráře jako svého kandidáta na místo 

synodního seniora. Bude při tom postupovat podle obvyklé procedury: 

− návrhy jmen, vč. případného krátkého zdůvodnění  

− uzavření kandidátní listiny  

− volba (každý konventuál napíše nejvýše jedno jméno)  

− v případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu hlasů, bude 

provedena užší volba 

4. Průzkumná volba synodního kurátora  

▪ Proběhne podle obdobné procedury jako v bodě 3. 

TISK 16



Opletalova 6 

602 00 Brno 

+420 776 216 972 

jiri.gruber@evangnet.cz 

www.e-cirkev.cz 

 

 

Vzhledem k ryze průzkumnému charakteru těchto voleb se navržených farářů ani presbyterů 

před volbou ani po volbě není nutné dotazovat, zda by kandidaturu přijali. Cílem tohoto 

průzkumu je zjistit, kteří kandidáti mají v církvi nejširší podporu a povzbudit je, aby 

kandidaturu přijali.  

Zároveň si dovolujeme vás informovat, že ze současných členů synodní rady byli v době 

přípravy tohoto dopisu (září 2020) pevně rozhodnuti již nepřijmout případnou kandidaturu 

na funkce v synodní radě bratři Daniel Ženatý, Vladimír Zikmund a sestra Eva Zadražilová.  

Jak bude s výsledky této průzkumné volby dále naloženo? Mandátová komise 

a předsednictvo synodu bude všechny synodály jako volitele nové synodní rady informovat 

o pořadí farářů i presbyterů, kteří obdrželi na konventech nejvíce průzkumných hlasů. Tito 

budou dotázáni, zda a do jakých funkcí by byli ochotni kandidovat. O jejich odpovědích budou 

synodálové informováni ještě před zasedáním synodu.  

 

 

Srdečně vás zdraví a za vaši spolupráci předem děkují  

 

 

 

Jiří Gruber     Jaromír Plíšek 

předseda 35. synodu    předseda mandátové komise synodu

 


