Všem staršovstvům a seniorátním výborům
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 21. dubna 2020
č. j.: ÚCK/137-2/2020

Pokyny synodní rady k mimořádné situaci – obnovení veřejných bohoslužeb
Milé sestry, milí bratři,
synodní rada se na Vás naposledy obrátila s pokyny k mimořádné situaci 17. března 2020.
Za uplynulý měsíc však došlo k několika změnám, z nichž nejvýznamnější představuje
mimořádné opatření ministra zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020.
Podle čl. I odst. 6 tohoto opatření lze od pondělí 27. dubna 2020 za určitých podmínek konat
veřejné bohoslužby. Synodní rada proto v této souvislosti vydává nové pokyny
k mimořádné situaci, které nahrazují pokyny ze dne 17. března 2020:
I. Konání veřejných bohoslužeb
1. Počínaje pondělím 27. dubna 2020 lze konat veřejné bohoslužby s účastí do 15 osob.
Podle informací, které zazněly na tiskové konferenci po jednání vlády 17. dubna
2020, nedojde-li k zásadnímu zvratu v počtu nakažených nemocí COVID-19, bude
možné
a) od pondělí 11. května 2020 konat bohoslužby s účastí do 30 osob,
b) od pondělí 25. května 2020 s účastí do 50 osob a
c) od pondělí 8. června 2020 bez omezení.
Upozorňujeme však, že jde pouze o předběžný výhled, který není v mimořádném
opatření ministra zdravotnictví obsažen. Synodní rada však z něj v těchto pokynech
vychází.
2. Bohoslužby lze od 27. dubna 2020 konat za splnění následujících podmínek:
a) v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužeb dodržují minimální
rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
b) účastníci bohoslužeb si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
c) účastníci bohoslužeb nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně,
d) v rámci bohoslužeb se vynechá pozdravení pokoje a podávání rukou
při vycházení z kostela,
e) kazatel, popř. též službukonající presbyter si dezinfikuje ruce alespoň před
začátkem bohoslužeb, před vysluhováním večeře Páně a po něm,
f) délka bohoslužeb se při zachování bohoslužebného pořádku zbytečně
neprodlužuje,
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g) bohoslužebný prostor je po bohoslužbách řádně vyvětrán a jsou
dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
h) je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele nebo modlitebně mimo
hlavní bohoslužebný prostor.
i) Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
3. Uvědomujeme si, že konat bohoslužby za těchto podmínek nebude snadné.
Rozhodnutí, zdali se konat budou, je podle církevního zřízení a řádů naší církve
v odpovědnosti staršovstva, rovněž jako nesnadné a bezprecedentní rozhodování
o tom, koho případně do kostela vpustit a koho již ne. (Věříme, že pomoci zde mohou
různé internetové aplikace nebo koordinace prostřednictvím telefonátů.) Žádáme
členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou
zejména farář (administrátor) a kurátor sboru. Plnou podporu synodní rady mají
všechna staršovstva – ta, která se rozhodnou bohoslužby konat hned, jak to bude
možné, i ta, která se rozhodnou bohoslužby ještě nějakou dobu nekonat.
4. Děkujeme všem, obzvláště kazatelům, presbyterům, varhaníkům, hudebníkům,
kostelníkům, kameramanům, zvukařům, kteří pro všechny členy církve, nejenom
členy svých sborů, připravují přenosy neveřejných bohoslužeb a pořizují jejich
nahrávky. Jejich práce je pro celou naši církev velkým požehnáním. Děkujeme!
A prosíme, aby v tomto úsilí vytrvali nadále, aby se bohoslužeb alespoň virtuálně
mohli účastnit i ti, kdo se z dobrých důvodů do kostela ještě nějakou dobu neodváží
vypravit. Nepolevujme ani při péči o ty členy sborů, kteří nemají přístup k internetu,
případně s ním neumějí pracovat, abychom jim přinášeli útěchu a povzbuzení tak,
jak jsou na ně ve svém osamění zvyklí – prostřednictvím telefonátů, dopisů, návštěv.
II. Schůze staršovstev a seniorátních výborů, katechetická a jiná shromáždění
1. Schůze staršovstev a seniorátních výborů lze konat pouze na dálku podle čl. 28
odst. 9 Jednacího a volebního řádu (JVŘ).
2. Po konzultacích s vedením Ekumenické rady církví v ČR má synodní rada za to, že
katechetická a jiná shromáždění, v to počítaje biblické hodiny, setkání konfirmandů,
mládeže, střední generace nebo seniorů, lze konat pouze na dálku.
III. Konání sborových shromáždění
1. Pokud se epidemiologická situace výrazně nezhorší, lze mít za to, že počínaje
8. červnem 2020 bude možné konat bez omezení účasti i sborová shromáždění.
Konání sborových shromáždění před tímto datem se zakazuje. Upozorňujeme, že je
nutné svolávat sborová shromáždění v souladu s příslušnými ustanoveními
církevních řádů. Jinak budou jejich usnesení neplatná!
2. Pokud je to možné, doporučujeme konat sborová shromáždění až na podzim (určitě
však v dostatečném předstihu před seniorátními konventy). To platí i v případě, že
by mělo dojít k volbě staršovstva, příp. jeho části. Podle § 9 odst. 3 církevního zřízení
totiž platí, že stávající starší vykonávají svůj úřad až do doby, kdy nová volba na
jejich místo nabude platnosti. Sbor tudíž není bez staršovstva ani v případě, že
starším již skončilo volební období. Sbory se až do konání sborového shromáždění
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řídí rozpočtem, který schválilo staršovstvo jako podklad pro jednání sborového
shromáždění. Zprávu o hospodaření a účetní závěrku za předchozí rok sborové
shromáždění projedná a schválí, jakmile to bude možné. Pro účely celocírkevní
statistiky se tyto výkazy odevzdávají ve stavu, v jakém je schválilo staršovstvo.
3. Sborové shromáždění však bude zapotřebí svolat, je-li v plánu volba kazatele.
Sborové shromáždění lze svolat písemně, a to nejméně čtyři týdny před jeho konáním
(čl. 6 odst. 1 JVŘ). Pokud jde o formu, postačí e-mailová zpráva, komunikuje-li člen
sboru tímto způsobem, nebo obyčejný dopis. Zároveň je možné svolat sborové
shromáždění ohlášením při hlavních bohoslužbách ve třech nedělních
shromážděních po sobě jdoucích. Nemůže být svoláno na den, při němž je teprve
ohlašováno, byť i potřetí (čl. 6 odst. 1 JVŘ).
IV. Povolávání kazatelů
1. Všechny synodní radou vydané pokyny k volbě zůstávají v platnosti. Pokud byl
vydán pokyn k opakované volbě nejpozději 17. března 2020, platí i v tom případě,
že kazatele nebylo možné zvolit nejpozději 5 měsíců před uplynutím doby, na kterou
byl povolán. Volba se vykoná, jakmile to bude možné (srov. čl. III odst. 3 těchto
pokynů synodní rady).
2. Synodní rada bude od 5. května 2020 opět vydávat nové pokyny k volbě.
Upozorňujeme však, že je nutné dodržovat veškeré pokyny obsažené v Praktickém
rádci pro povolávání farářů a jáhnů ve farních sborech ČCE a jeho přílohách.
To znamená především následující: 5. května 2020 synodní rada projedná pouze ty
žádosti o vydání pokynu k volbě, které dorazí do Ústřední církevní kanceláře
nejpozději 6 pracovních dnů před termínem tohoto zasedání synodní rady,
tj. nejpozději v pondělí 27. dubna 2020 do 12:00 (srov. Praktického rádce, s. 5).
Žádosti neúplné nebo špatně připravené budou vráceny k dopracování a synodní rada
je projedná na jednom ze svých následujících zasedání. To platí i o žádostech, které
již byly do ÚCK doručeny, avšak ještě nebyly synodní radou projednány.
Upozorňujeme proto všechny dotčené, aby si před podáním žádosti o pokyn k volbě
důsledně prostudovali aktuální znění Praktického rádce a jeho příloh. Odpovědnost
za řádnou přípravu žádosti o vydání pokynu k volbě nese staršovstvo a příslušný
seniorátní výbor.
3. Pro vydávání pokynů k volbě, vč. voleb opakovaných, platí pravidla církevního
zřízení, církevních řádů a Praktického rádce. V praxi to zejména znamená, že
opakovanou volbu lze vykonat nejpozději do 5 měsíců před uplynutím doby
povolání. Pokud vycházíme z předpokladu, že první sborová shromáždění se budou
moci konat v týdnu od pondělí 8. června 2020, zřejmě v neděli 14. června 2020,
o opakovanou volbu lze žádat pouze u kazatelů, jimž doba povolání uplyne 15. října
2020 a později. Pokud uplyne předtím, je zapotřebí žádat o pokyn k volbě bez
přívlastku, tj. přistoupit místo opakované volby k běžné volbě. (Dlužno dodat, že po
synodu 2019 je vzhledem k zavedení nového způsobu stanovování výše kazatelských
úvazků ve farních sborech rozdíl mezi běžnou volbou a opakovanou volbou
minimální.)
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4. Nadále platí, že kazatelé s nástupem na nový sbor do 1. září 2020 včetně, k jejichž
volbě v novém sboru synodní rada vydala pokyn nejpozději 17. března 2020, budou
po obdržení souhlasného stanoviska staršovstva a seniorátního výboru v novém
sboru jmenováni do úřadu synodní radou. Toto jmenování nahrazuje volbu, která se
již konat nebude. Jedná se celkově o čtyři případy, přičemž ve třech již synodní rada
kazatele jmenovala.
5. Synodní rada při přípravě tohoto oddílu vycházela ze souhrnných údajů o všech
farářích a jáhnech povolaných ke službě v některém z farních sborů. Pokud však
bude mít někdo z kazatelů za to, že jeho situaci tyto pokyny neřeší dostatečně nebo
vůbec, ať se obrátí na br. Adama Csukáse (pravnik@e-cirkev.cz, m: 734 864 470).
Sestry a bratři, tyto pokyny vycházejí z dostupného harmonogramu uvolňování pravidel pro
konání veřejných bohoslužeb, který zveřejnila vláda České republiky. Ten se však může
změnit. Pokud by k tomu došlo, vyčkejte, prosíme, dalších pokynů synodní rady.
Myslíme na Vás v důvěře v přítomnost Vzkříšeného s námi všemi,
synodní rada ČCE
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