
Vybraná usnesení synodu
3. zasedání 35. synodu ČCE, který se konal dne 21.5.2021 v Praze, vybral Kamil Vystavěl

Všechna usnesení jsou zveřejněna na www.ustredicce.cz: vedení církve – synod – usnesení synodů

Usnesení č. 1: Volba synodní rady ČCE

1.Synod zvolil synodní radu ČCE a její náhradníky takto:
Synodní senior: Pavel Pokorný Synodní kurátor: Jiří Schneider
1. náměstek synodního seniora: Ondřej Titěra 1. náměstkyně synodního kurátora: Simona 

Kopecká
2. náměstek synodního seniora: Roman Mazur 2. náměstkyně synodního kurátora: Jana 

Šarounová
1. náhradník: Jakub Keller 1. náhradník: Petr Štulc
2. náhradnice: Magdaléna Trgalová 2. náhradník: Daniel Fojtů
. náhradník: Jiří Tengler 3. náhradník: Jakub Pavlis

2. Funkční období synodní rady zvolené 3. zasedáním 35. synodu začíná dnem 22. 11. 2021.

Usnesení č. 3: Volba předsedy 35. synodu

Předsedou 35. synodu (od 1. 12. 2021) byl synodem zvolen Michal Kitta. (Doposud tuto funkci 
zastával Jiří Gruber.)

Usnesení č. 6: Změna Církevního zřízení – zjednodušení volby kazatelů

Změny církevního a zřízení a řádů nastaly v tomto smyslu:
1. V řádech již nenajdete pojem „opakovaná volba“. Nově již totiž nerozlišujeme mezi volbou bez 
přívlastku („běžnou“ volbou) a opakovanou volbou. Nyní máme pouze jeden druh volby. Nadále je 
samozřejmě možné termín „opakovaná volba“ používat, již jej však nelze spojovat s žádným 
specifickým režimem, který by byl (tak jako dosud) zakotven v církevních řádech.
2. Kazatele lze ve sboru povolat maximálně na dobu 10 let. Ostatní omezení volitelnosti farářů a 
jáhnů spojená s dosažením určitého věku nebo délky povolání ve sboru byla zrušena.

Usnesení č. 18: Zkrácení doby nutné pro slučování sborů

Synodu ukládá synodní radě, aby pro 4. zasedání 35. synodu připravila návrh změn řádů, které 
umožní, aby o sloučení a rušení farních sborů rozhodoval příslušný konvent či konventy po 
předchozím souhlasu synodní rady.
(v současnosti musí o sloučení farních sborů rozhodovat na návrh konventu synod)

Usnesení č. 22: Příprava rozhovoru a stanoviska ČCE k otázce manželství dvou lidí 
stejného pohlaví

Synod přijímá zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi předloženou 
v tisku č. 18 na str. 2–3 a souhlasí s pokračováním činnosti komise ve směru ve zprávě 
naznačeném.
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Výňatek ze zprávy komise: „(…) Za těchto okolností jsme zvolili formu veřejné online panelové 
diskuse prostřednictvím kanálu Youtube e-cirkev. První proběhla 10. února 2021 s názvem 
Biblické, teologické, etické a psychologické aspekty homosexuality. (…) Druhá diskuse následovala 24.
února pod názvem Jak se žije gayům a lesbám v církevním prostředí a v české společnosti. (…) V 
časopise Český bratr vyšel článek Janiny Zemanové, který je svědectvím o její osobní cestě k větší 
otevřenosti a porozumění díky setkáním a rozhovorům s gayi a lesbami. 

Pro nejbližší dobu (duben 2021) připravujeme třetí online panelovou diskusi, tentokrát s účastníky 
žijícími v zahraničí. Naším záměrem je seznámit se s různými postoji církví k otázkám partnerství a 
manželství párů stejného pohlaví, slyšet jejich zkušenosti s rozhovorem v církvi, hledáním konsenzu a
rozhodováním o těchto citlivých tématech. (…) Zřídili jsme e-mailovou adresu lgbt@e-cirkev.cz, na 
kterou je možno psát otázky, připomínky, návrhy.

Ujasnili jsme si, že problematika homosexuálních vztahů je pro nás otázkou pastorační, 
nikoliv věroučnou. Naší zkušeností je, že rozhovor s gayi a lesbami v církvi potřebuje aktivní 
podporu ze strany církevních autorit. Je třeba vytvořit k tomu prostor, nabídnout základní modus 
naslouchání a pozornosti. Potřebu být přijat a žít v důvěrném bezpečném vztahu má každý z nás. 
Lesby a gayové, tyto naše sestry a tito naši bratři to stále mají složitější než většina ostatních. (…)

Předpoklady jakéhokoli rozhovoru jsou rovnost účastníků, ochota naslouchat, otevřená mysl a 
srdce, ochota poslouchat logické argumenty a logicky na ně reagovat, přistupovat jeden k druhému 
bez předsudků (nebo alespoň reflektovat, že takové předsudky mám), vyvarovat se hodnotících soudů 
směrem k osobnosti druhého, pravdu nevlastnit, ale společně hledat. 

Rozhovor s lesbami a gayi v církvi má podle nás ještě své specifické předpoklady:

• ochotu přistupovat jeden k druhému jako k člověku stvořenému k obrazu Božímu,

• Bůh, v Ježíši Kristu, má rád všechny lidi, lesby a gaye nevyjímaje,

• křesťanská tradice je živým předáváním lidského svědectví o Bohu; Písmo svaté (ve svém 
písemném i dobově ovlivněném znění) se působením Ducha svatého slovem Božím aktuálně 
stává; to platí i pro ta místa, kde se Písmo vyjadřuje k homosexuálnímu chování (ne k 
orientaci),

• poslání být obrazem Božím se naplňuje zvláště ve vztahu (ve spolubytí, jehož základními 
projevy jsou sdílení, komunikace, vzájemná podpora, spolunesení břemen),

• cílem tohoto rozhovoru je hlubší porozumění druhému člověku i sobě samému, růst ve 
vzájemné lásce a úsilí o jednotu v Kristu při našich odlišnostech. “

Usnesení č. 23: Poselství 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické 

Milí spoluobčané, přátelé, bratři a sestry,

zdravíme vás v době, kdy se vyrovnáváme s důsledky pandemie Covidu19, především v oblasti 
duchovní, psychické, sociální a ekonomické.

Děkujeme všem, kdo v těžké době aktivně hledali způsob, jak být v kontaktu s lidmi, jak posilovat 
naději, jak předávat evangelium. Vážíme si všech nových cest, které jste nalézali.

Jsme rádi, že v naší zemi pandemie slábne. Velmi záleží na tom, jak se z ní poučíme, jak se s jejími 
důsledky vyrovnáme a jakou společnost po překonání těžkého období utvoříme.

Věříme, že jsme všichni zváni k životu v pravdě a solidaritě, voláni k péči o stvoření a dobro lidí 
kolem nás, zvláště těch, kteří jsou v jakékoli nouzi. Takto spolu chceme žít v naší zemi, v Evropě i 
na celé planetě.
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Zneklidňuje nás, že právě v čase, kdy jsme krizí pandemie oslabeni, se objevují lhostejnost, 
nesnášenlivost a zneužívání moci.

Proto každý sám za sebe, a přesto jako ti, kterým Bůh dal život, společně

- usilujme o důvěru a vzájemný respekt,

- napravujme nerovnosti, které mezi námi panují – mezi ženami a muži, mezi bohatými a 
chudými, mezi většinou a menšinami,

- pečujme o stvoření, které svým způsobem života ohrožujeme,

- stávejme se pravdivými a poctivými vzory svým dětem a vnoučatům,

- nebojme se přiznat chybu či vinu,

- odmítejme vše, co podporuje cynismus a hrubost.

Prosíme, aby nám Bůh žehnal v úsilí žít spolu v pravdě a solidaritě v naší zemi i na celém světě.

Boží pokoj ať zůstává se všemi námi.

Poslanci 35. synodu ČCE

Synod schválil sloučení těchto sborů (usnesení 30-33):
Sloučení FS ČCE v Krakovanech s FS ČCE v Kutné Hoře
Sloučení FS ČCE v Libenicích s FS ČCE v Kolíně
Sloučení FS ČCE v Kralovicích s FS ČCE v Chrástu
Sloučení FS ČCE v Semtěši s FS ČCE v Čáslavi

Usnesení č. 48: Výše odvodů do Personálního fondu
1.Synod schvaluje závaznou výši odvodu do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na rok 
2023 ve výši 290 000 Kč, přičemž paušální část odvodu činí 245 000 Kč a základ pro výpočet 
poměrné části odvodu činí 45 000 Kč.
2.Synod schvaluje indikativní výši odvodů do Personálního fondu za plný kazatelský úvazek na 
roky 2024, 2025 a 2026 ve výši 340 000 Kč, 390 000 Kč a 438 000 Kč.

Usnesení č. 54: Synod odsouhlasil zahájení výstavby nové budovy pro pražské školy 
Evangelické akademie a stanovil podmínky financování projektu z církevních prostředků 
(konkrétní ujednání na webu)
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