
Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání
na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

1. Návrhy na změnu Církevního zřízení

CZ § 23
Do CZ § 23 se vkládá nový odst. 6 v tomto znění:
6.     Staršovstvo  volí  ze  svého  středu  na  čtyřleté  období  poslance  a  náhradníky
seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty.

CZ § 25 odst. 9
CZ § 25 odst. 9 se mění takto:
9. Konvent volí z farářů, jáhnů a starších působících ve sborech seniorátu na čtyřleté období

poslance  seniorátního  shromáždění  JJ. Konvent  volí  na  čtyřleté  období  poslance
ústředního  shromáždění  Jeronýmovy  jednoty  z     farářů,  jáhnů  a  starších  působících
ve sborech seniorátu.

CZ § 28
Z Církevního zřízení § 28 se vypouští odst. 15. Následující odstavce 16-17 budou přečíslovány
na 15-16.
15.Synod volí z farářů, jáhnů a starších na čtyřleté období poslance ústředního shromáždění JJ.

15 sborů hlasovalo pro, 1 sbor neodpověděl.

2. Návrhy na změnu Řádu pro kazatele čl. 23
Čl. 23. Kazatelský revers 

Budu-li ordinován/a ke službě Slova a svátostí a povolán/a za kazatele/ku ČCE  zvolen(a)
za kazatele(ku) ČCE a potvrzen(a) synodní radou, zavazuji se, že:
1. Svou službou i  svědectvím  svého vlastního života budu zvěstovat a stvrzovat evangelium

Ježíše Krista a dosvědčovat i dar víry, která se cele spoléhá na Boží milost.
2. Budu  svědomitě  zvěstovat  Boží  slovo  podle  Písem  a  vysluhovat  Kristovy svátosti  podle

Kristova ustanovení v souladu s vyznáním, učením a řády ČCE církve.
3. Budu řádně  a  včas  plnit  povinnosti,  které  vyplývají  ze  služby,  k     níž  jsem  povolán/a,

z     řádů  ČCE  a  z     nařízení  církevních  orgánů dohodnuté  v  povolací  listině,  stanovené
řády a uložené nadřízenými církevními orgány.

4. Budu se dále stále bohoslovecky vzdělávat.
5. Budu se zdržovat činností, které nejsou v souladu s kazatelskou službou, nebo které by mne

zdržovaly či rušily v plnění povinností s ní spojených.
6. Vystříhám se všeho, co by narušovalo společenství a řád ČCE.
7. Nebudu konat  nic,  co  by  bylo  v     rozporu  s     úsilím o  obnovení  jednoty  obecné  církve

Kristovy.

Tento závazek činím v důvěře v Boží pomoc a potvrzuji jej vlastním podpisem.

14 sborů hlasovalo pro, 1 sbor proti, 1 sbor neodpověděl.

3.  Návrh  na  výmaz  bývalého  sborového  domu  v  Bolehošti  ze  seznamu  nezcizitelných
nemovitostí

Konvent  Královéhradeckého  seniorátu  ČCE  na  návrh  mimořádného  sborového  shromáždění
Farního sboru ČCE v Klášteře  nad Dědinou ze  dne  13.  září  2015 vymazává budovu bývalého
sborového domu v Bolehošti z ústředního seznamu nezcizitelných nemovitostí ČCE.
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Odůvodnění: již 15 let se v Bolehošti bohoslužebná shromáždění nekonají.

4. Zřízení druhého kazatelského místa ve sboru v Hradci Králové

Synod zřizuje druhé kazatelské místo ve Farním sboru ČCE v Hradci Králové.

Odůvodnění: Nové kazatelské místo je zaměřeno do pastorační oblasti, aby podpořilo skomírající 
pastorační práci nejen mezi stávajícími členy sboru. Od nového farářského úvazku si slibujeme 
větší zapojení faráře v křesťanské službě sboru.

Nové kazatelské místo bude také naplněno pastorační prací v institucích města. Dnes se nám
daří na základní rovině udržovat pastorační práci v Domově u Biřičky na Novém Hradci a nouzově 
v Léčebně dlouhodobě nemocných na nedaleké Pospíšilově ulici. Nedaří se ovšem rozvinout práci 
ve fakultní nemocnici, ke které nás zval tamější kaplan. Potenciál vidíme také v práci 
s vysokoškolskou mládeží. Služby sboru chceme nabídnout i dalším školám (jen těch základních je 
ve městě 22).

V nedávné době začal ve staršovstvu pracovat jeden člen sboru na misijních aktivitách. I do 
tohoto týmu bychom chtěli přinést větší podíl spolupráce člověka s farářským vzděláním. Podobně 
je tomu i u vyučování angličtiny, které jako misijní pracovníci provádí již druhým rokem na půdě 
sboru dva sboroví členové manželé Sechlerovi. Především tzv. English club zve na půdu sboru úplně
nové lidi a přítomnost faráře je žádoucí.

Zásadní důvod pro zvýšení potřeby kazatelským úvazků je v budoucnosti (2017) očekávané a
v současnosti projednávané spojení s FS ČCE v Novém Bydžově. Dnes práce v tamním sboru 
obsahuje polovinu úvazku a sbor projevil v rozhovoru touhu po rozvoji své činnosti především 
v oblasti práce s dětmi a mládeží.

V rámci seniorátu by další farář mohl podpořit práci v seniorátních odborech, už dnes se 
v seniorátu musíme vyrovnávat se situací, že nenalézáme dost vhodných kandidátů do práce odborů
pro laiky, rodiny s dětmi či SOMu. 

5. Návrh na sloučení FS ČCE v Hronově a FS ČCE v Broumově

Synod schvaluje sloučení Farního sboru ČCE v Hronově s Farním sborem ČCE v Broumově v
jeden farní sbor pod názvem Farní sbor ČCE v Hronově s účinností od 1. 1. 2017 v souladu s
dohodou, která byla schválena sborovým shromážděním obou sborů a 1. zasedáním 48. konventu
královéhradeckého seniorátu.

Odůvodnění: sbor v Broumově je administrován od roku 1990 bez výhledu na obsazení vlastním
farářem.

Přílohy: Dotazník ke zřízení kazatelského místa v Hradci Králové
Prohlášení  staršovstva  farního  sboru  v Hradci  Králové  o  závazku  provádět
předepsané  odvody  do  Personálního  fondu  a  prohlášení  o  materiálním  zajištění
nového místa.
Dohoda o sloučení FS ČCE v Broumově s FS ČCE v Hronově
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DOTAZNÍK
(příloha k žádosti o zřízení kazatelského místa ve farním sboru ČCE)

Podává Farní sbor ČCE v Hradci Králové

Část I.:

Kazatelské místo má být zřízeno:

1. ke službě v Diakonii ČCE nebo středisku Diakonie ČCE ano / ne *
podle Řádu pro kazatele čl.4, odst. 4

2. ke službě v Diakonii ČCE nebo středisku Diakonie ČCE částečné / úplné *

3. ke službě v Diakonii ČCE / ve středisku Diakonie ČCE v ................................ 

V případě, že požadované kazatelské místo má být určeno byť i jen částečně ke
službě  Diakonii  ČCE nebo středisku  Diakonie  ČCE,  musí  být  povinnou součástí
žádosti  o  zřízení  takového  kazatelského místa  písemná dohoda  podle  ŘK  čl.4,
odst.4

Část II.:

1. Během posledních 5ti let se počet členů sboru:

a) zvýšil o ........................................

b) snížil o 96

2. Počet míst, kde se ve sboru pravidelně (tj. alespoň 1x měsíčně) káže (včetně 
sídla sboru): 1

Pravidelné bohoslužby v současnosti probíhají v místě sboru, 
nepravidelné v Domově u Biřičky (domov důchodců). 

.....................................................

3. Biblické hodiny za rok celkem: 34 z toho

všechny v sídle sboru 

střediska ........................................

4. Biblické hodiny pro děti - počet za rok: 30

setkání mládeže - počet za rok: 18
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5. Vyučování ve školách - počet hodin týdně:

během minulého školního roku: 0
během tohoto školního roku: 0

6. Jiná pravidelná setkání ve sboru během týdne, která zatím nebyla uvedena:

setkání střední generace, dámský klub, konfirmační cvičení, English club

Část II. je potřebné doložit fotokopiemi evidenčních dotazníků, u bodu 3. a 4. se
středisky rozumí (kromě kazatelských stanic) i místa konání v sociálních a 
zdravotnických zařízeních jako i zařízeních Diakonie

Část III.:

1. Rozloha sboru v km2: 115

"délka" sboru vyjádřená vzdušnou čarou mezi nejvzdálenějšími body hranic sboru:

15 km

2. Dopravní obslužnost - tj. dosažitelnost a doba potřebná k dosažení 
nejvzdálenějších míst (s pravidelnou sborovou službou) ze sídla sboru:

a) veřejnými dopravními prostředky: 25 minut

b) osobním automobilem: 13 minuty

3. Na území sboru jsou / nejsou* zařízení církve (střediska Diakonie ČCE, církevní 
školy)

Kazatel do nich dochází (dojíždí) měsíčně celkem na 0 hodin.

4. Zařízení sociální, zdravotní, vězeňská (státní a další), kde kazatel koná 
pastorační službu:

Měsíčně 8 hodin.

5. Další zvláštnosti sboru (posádkové město, uprchlický tábor v místě, ekumenická
aktivita, spolupráce se školami apod.):

V současnosti ekumenické setkávání laiků (měsíčně), vedle sboru je 
vazební věznice, ve městě fakultní nemocnice, několik vysokých a 
středních škol, cca 22 základních škol.

6. Podílí se kazatel přímo na organizování hospodaření sboru (účetnictví, 
manažérská funkce při podnikání sboru atd.)?
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Ano, podílí, sbor vlastní dvě velké nemovitosti, které pronajímá, u 
kazatele vždy končí jednání s nájemníky (změny, nové obsazování, 
prodlužování smluv), konzultace technických věcí, příprava grantových 
projektů na opravy nemovitostí, komunikace s úřady i pověřenými 
pracovníky okolo hospodářské činnosti sboru.

7. Vykonává kazatel manuální práci pro sbor (topení, úklid, atd.)? Zajišťuje si sbor
tyto služby sám a do jaké míry?
Úklidové, účetnické i správcovské služby si sbor najímá za peníze. Kazatel
jen občas seká trávu, aby měl pohyb. Drobné práce zajišťují i členové 
sboru dobrovolně.

8. Má sbor sborovou sestru (bratra), případně další zaměstnance a jaké?

Na DPP sbor zaměstnává paní na úklid v kostele a farních sborových 
prostorách, správce a uklizeče nemovitosti na Kavčím plácku, správce 
nemovitosti na Švehlově ulici (odměna formou sníženého nájmu).
Ve sboru pracují sestry křesťanské služby (v počtu 2-3), starají se o 
kalendář narozenin (cca 200 přání ročně, z nichž zhruba polovina je 
předána osobně), v současnosti vymýšlíme novou strukturu pastorační 
péče, ve které by byli zahrnuti a podchyceni nejen zasloužilí, ale 
především potřební a okrajoví členové sboru.

9. Vykonává kazatel se svolením SV nějakou vedlejší činnost?

Kazatel byl předsedou konventu a pověřeným farářem pro práci s mládeží 
(členem SOMu). Tradičně je kazatel hradeckého sboru členem kuratoria 
v TJAK v Bělči.

10. Má kazatel zvláštní obdarování pro práci v církvi (hudba, zpěv, práce s drogově
závislými, bezdomovci, publikační nebo přednášková činnost, výtvarné umění, 
práce v psychiatrické léčebně apod.)?

Současný kazatel Š. Brodský je aktivní kytarista – pravidelně doprovází 
při bohoslužbách a sborových setkáních, píše a připravuje vánoční hry, 
každý měsíc připravuje sborový časopis, obstarává internetovou 
prezentaci sboru. 

11. Další specifika činnosti kazatele:

Specifikum je, že sbor se nachází krajském statutárním městě (100 000 
obyvatel), se širokou ekumenickou základnou, tzn. jednání s představiteli 
dalších církví, z povahy statutárního zástupce kazatel sboru řídí a 
spoluodpovídá za hospodářskou činnost sboru (2 rozsáhlé objekty 
většinou v komerčním pronájmu), sbor je přirozené centrum seniorátní 
mládeže, sbor organizuje řadu kulturních akcí (koncertů, Adventní 
zpívání, atp.).

12. Jak vidí sbor svou další perspektivu (výhled cca 10 až 15 let)?
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FS ČCE v Hradci Králové se dlouhodobě potýká s maximální vytížeností 
kazatele, především kvůli tomu, že jsou mu svěřeny administrativní a 
správní úkoly, u kterých musí být jako statutární zástupce sboru. Tyto 
úkoly jdou na vrub času pro pastoraci a další projekty duchovního života 
sboru.

Dlouhodobě se také potýkáme s vysokou mírou zaneprázdněnosti 
aktivních členů sboru v jejich profesním i osobním životě. 

Před cca půl rokem se na nás obrátil sbor v Novém Bydžově, který projevil
zájem být od roku 2017 administrován z Hradce Králové. Staršovstvo 
v HK po rozhovoru s bydžovskými konstatovalo, že v současné situaci 
jednoho kazatele v HK není pomoc pro Nový Bydžov reálná. (I argument, 
že kdysi to šlo, dokládá, že to jde jenom, když se o práce v obou sborech 
dělí dva kazatelé, tehdy to byli P. Otter a P. Firbas.)

Podobné volání se zatím neoficiálně ozývá z našeho původně mateřského 
sboru v nedalekém Černilově. 

Představa, že se Hradec Králové stane centrem pro okolní sbory, 
popřípadě hlavním sídlem sboru, který bude mít své kazatelské stanice 
v Bydžově a popřípadě v Černilově, jde nad rámec jednoho kazatelského 
úvazku. Této budoucnosti se ovšem nezříkáme a chceme se jí odpovědně 
ujmout.

Nehledě na tento budoucí vývoj již dnes si sbor v Hradci Králové umí 
představit, že práce v něm je na víc než jeden úvazek. Ten je 
v současnosti naplněn a pořád zbývá co dělat především v oblasti 
pastorační práce (jak uvnitř sboru, tak např. v nemocnici, vazební věznici,
vysokých, středních a základních školách. Příležitostí pro nás je také 
prázdný suterén domu na Kavčím plácku, o kterém často mluvíme 
v souvislosti zřízení nějaké sociální služby nebo dokonce střediska 
Diakonie ČCE. Naše plány zatím narážení na nedostatek možností 
v lidských zdrojích. 

V dalších letech chceme vrhnout všechny síly k udržování a nejlépe růstu 
počtu členů sboru v Hradci Králové. Ze zkušenosti víme, že k tomu je 
důležitý čas, který lidem představitelé sboru věnují. 

Dotazník vyplňuje farář společně s kurátorem sboru, odpovědi na body 10 a 11
nepřipravuje farář. Dotazník se týká práce stávajícího faráře a stávajícího rozsahu 
sborové práce.

Pozn: Cesty do zaměstnání nejsou součástí výkonu práce. "Prostoje" a doba 
cestování se uvádí zvlášť za celý týden.
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Část IV.: Časový snímek práce kazatele

Povinnou přílohou dotazníku je i časový snímek dosavadního kazatele 2 pracovních
týdnů po sobě jsoucích. Rozhodující je přitom různá náplň pracovních týdnů.

Časový sníme práce kazatele v Hradci Králové z února 2015
Modelový časový snímek práce kazatele ve FS ČCE v

HK
Den Náplň práce hodiny
Pondělí administrativní práce 3
 studium 3
Úterý administrativní práce 3
 pastorační práce 2
 příprava 1,5
 výkony 2
Středa administrativní práce 3
 příprava 4
 výkony 2,5
Čtvrtek administrativní práce 3
 příprava 2
 pastorační práce 1,5
 výkony 3
Pátek administrativní práce 2
 příprava 3
 výkony 1,5
Sobota příprava 1
Neděle výkony 2
 pastorační práce 2
   
 prostoje 2
   
Pondělí seniorát 6
 staršovstvo 3
 administrativní práce 1
Úterý administrativní práce 2
 studium 4
 příprava 1
 výkony 2
Středa příprava 5
 pastorační práce 2
Čtvrtek příprava 1
 administrativní práce 2
 výkony 3
Pátek administrativní práce 1
 příprava 2
 výkony 1,5
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Sobota volno  
Neděle výkony 1
 pastorační práce 2
 příprava 0,5
   
 prostoje 3

Druhou povinnou přílohou je modelový časový snímek požadovaného kazatelského
místa.

Modelový časový snímek požadovaného kazatelského
místa

Den Náplň práce hodiny
Pondělí administrativní práce 1
 studium 4
 pastorační práce 3
Úterý pastorační práce 3
 příprava 2
 výkony 1
Středa pastorační práce 3
 příprava 4
Čtvrtek výkony 3
 pastorační práce 3
Pátek pastorační práce 3
 příprava 3
Sobota volno  
Neděle výkony 1
 pastorační práce 2
   
 prostoje 6
   
Pondělí administrativní práce 1
 studium 4
 pastorační práce 3
Úterý pastorační práce 3
 příprava 2
 výkony 1
Středa pastorační práce 3
 příprava 4
Čtvrtek výkony 3
 pastorační práce 3
Pátek pastorační práce 3
 příprava 3
Sobota volno  
Neděle výkony 1
 pastorační práce 2
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 prostoje 6

Je potřebné zachytit po jednotlivých dnech:

1. administrativní práce, včetně jednání s úřady
2. přípravy
3. studium
výkony (bohoslužby, biblické hodiny, vyučování, služebnosti - pohřby, sňatky, 

ostatní)
4. pastorační a misijní činnost
5. prostoje a doba cestování

V ....................... dne ........................

Podpisy

* - škrtněte, co se nehodí
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Prohlášení staršovstva farního sboru v Hradci Králové o závazku provádět předepsané 
odvody do Personálního fondu a prohlášení o materiálním zajištění nového místa.

Farní sbor v Hradci Králové se v posledních pěti letech snaží o navýšení obětavosti členů sboru, která je směřována na
zajištění  práce  sboru.  Za  posledních  pět  let  se  nám při  stejném počtu  platících  salárníků  podařilo  tuto  kapitolu
obětavosti navýšit o 100%. A máme v plánu pokračovat (i na poli získávání nových salárníků) dále nehledě na to, že
sbor  je  již  v současnosti finančně zajištěn zdroji  ze  své  hospodářské činnosti.  Tu  bychom ale  v budoucnosti  chtěli
směřovat pouze do obnovy majetku a investice a částečně do sociálních a charitativních projektů, nikoli přímo na krytí
schodku základní sborové činnosti. S ohledem na tyto skutečnosti odpovědně prohlašujeme, že materiálně je i nové
kazatelské místo zajištěno. Zavazujeme se odvádět předepsané odvody do Personálního fondu. 

10



Dohoda o sloučení FS ČCE v Broumově s FS ČCE v Hronově

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Broumově a Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Hronově spolu uzavřely tuto dohodu:

1) Od 1. ledna 2017 se FS ČCE v Broumově slučuje s FS ČCE v Hronově, a to tak, že se bývalý FS
ČCE v Broumově přemění na kazatelskou stanici FS ČCE v Hronově. Všichni členové FS ČCE v
Broumově se stanou členy FS ČCE v Hronově.

2) Veškeré jmění FS ČCE v Broumově přechází do vlastnictví FS ČCE v Hronově. Jde o sborový
dům v Kladské ulici  č.  p. 85 na parcele st.  33, dále parcely 783 a 786 – vše zapsáno na listu
vlastnictví č.  658, Velká Ves u Broumova (612782).  Dále pak na FS ČCE v Hronově přechází
inventář FS ČCE v Broumově zapsaný v inventárním seznamu přiloženém k podvojnému účetnictví
FS ČCE v Broumově, aktualizovaný k 31. prosinci 2016 a sborový účet i pokladna.

3) Správkyní sborového domu v Kladské ulici č. p. 85 v Broumově bude sestra Šárka Boldiová,
která zde bude nadále bydlet podle platné smlouvy o užívání bytu do 31. července 2017. Správkyně
bude odpovědná sboru FS ČCE v Hronově.

4) Sídlo sloučených sborů bude v Hronově, na adrese Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Hronově, Českých bratří 181, 549 31 Hronov.

5) Bohoslužby se v Broumově budou nadále konat každou neděli od 8,15 hodin. Schůzky dětí a
biblické hodiny se budou konat každých 14 dnů, kromě prázdnin. O pastoraci, křty, svatby a pohřby
se bude starat farář FS ČCE v Hronově.

6)  Od 1.  ledna  2017 do zvolení  nového  staršovstva  bude  sloučený sbor  spravován  společným
staršovstvem, jehož členy budou všichni členové dosavadního staršovstva FS ČCE v Hronově a
všichni  členové  dosavadního  staršovstva  FS  ČCE  v Broumově.  Mandát  tohoto  orgánu  zaniká
zvolením nového staršovstva. Nejpozději do konce března 2017 proběhne volba nového staršovstva.
Počet členů staršovstva stanoví mimořádné sborové shromáždění sloučeného sboru, které se sejde
nejpozději do konce února 2017. Staršovstvo bude voleno na šest let a toto funkční období začne
dnem volby.

7) Představiteli sloučeného sboru do volby nového staršovstva budou dosavadní farář a dosavadní
kurátor FS ČCE v Hronově.

V Broumově, dne V Hronově, dne

kurátorka kurátor

administrátor farář
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