Zpráva ze 191. zasedání ÚR dne 10. března 2018
Jednání ústřední rady zahájil pobožností br. biskup Juraj J. Dovala, který se zamýšlel nad textem J
1,43-46.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou T. Buttou, ústřední rada nejprve vzala na vědomí
zápis ze zasedání biskupské rady, která se sešla předchozího dne.
ÚR schválila návrh biskupské rady o podobě spolupráce biskupského sboru na přípravě teologické
konference k 100. výročí republiky, organizované HTF UK ve dnech 23. – 24. května 2018. Na úvod
konference proběhne liturgie, kterou budou sloužit bratři biskupové Pechanec, Göbel a Dovala, který
bude kázat. Br. patriarcha, br, biskup Tonzar a br. biskup Štojdl si připraví příspěvky v rámci
konference.
Ústřední rada na návrh plzeňské diecéze schválila doplnění pastorační komise o br. Samuela
Vašína a ekumenicko-zahraniční komise o br. Richarda Ferčíka.
Ústřední rada schválila program katechetické konference, která se bude konat 23. dubna 2018.
Účast je doporučena především duchovním, kteří se věnují nebo chtějí věnovat práci s dětmi.
ÚR vzala na vědomí informaci o Mezinárodním mistrovství ve znalostech Bible, které proběhne 13.
května v Senátu Parlamentu ČR, a také o výtvarné soutěži pro školy na cyrilometodějské téma
k výročí naší státnosti. O obou projektech budou e-mailem informovány všechny náboženské obce.
Ústřední rada na návrh biskupské rady přijala následující prohlášení k situaci čínských křesťanů,
žádajících o azyl v České republice. Prohlášení bude zasláno na Ministerstvo vnitra ČR a Spolku
křesťanských právníků, který čínské křesťany zastupuje, a publikováno v Českém zápase a na
webových stránkách církve:
„Církev československá husitská pozorně sleduje situaci kolem čínských křesťanů zdržujících se na
území České republiky. S potěšením jsme přijali zprávu, že osmi čínským křesťanům byl udělen
politický azyl. Zároveň však vyjadřujeme obavy o budoucnost těch, kterým tento status nebyl udělen.
Naléhavě žádáme příslušné orgány, aby jim umožnily zůstat v České republice.
Řada z nich je již dva roky zapojena do duchovního života náboženských obcí Církve československé
husitské, v místních společenstvích byli přijati a je jim věnována pastorační péče a praktická podpora.
Vnímáme je jako své sestry a bratry a sdílíme jejich naději, že jim trvalý pobyt v naší zemi umožní
svobodné vyznávání křesťanské víry.“
Ústřední rada vyzývá náboženské obce, aby se zapojily do akce Noc kostelů 25. května 2018 a včas
se přihlásily a předaly potřebné informace o programu v rámci této akce. Koordinací je pověřen
odbor ekumeny a vnějších vztahů.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. Macháčkovou, ústřední rada mimo jiné vzala na
vědomí dojednaný postup vydávání a prodeje publikací a tisků a ustavila ediční komisi.
Byl schválen mzdový kalendář - závazné termíny pro rok 2018 na dodání podkladů do mzdové
účtárny: 6. 4., 7. 5., 6. 6., 9. 7., 6. 8., 6. 9., 5. 10., 6. 11. a 6. 12. 2018. Pokud budou podklady do
mzdové účtárny dodány až po tomto termínu, mzda bude vyplacena v následujícím měsíci.
Ústřední rada vyslechla informace o přípravě metodiky GDPR a bude postupovat ve spolupráci
s ERC v ČR.
Ústřední rada také projednávala několik žádostí o schválení převodu nemovitostí. Již v roce 2013
byl schválen seznam povinných náležitostí těchto žádostí, který bude znovu rozeslán na diecéze.
Upozorňujeme, že bez těchto náležitostí nebude možné žádost zařadit na program jednání ÚR.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových eviduje údaje o nemovitostech, jejichž vlastník
není dostatečně identifikován. Diecéze nyní obdržely seznam nemovitostí, kde je pravděpodobně
vlastníkem některá z našich náboženských obcí, a v termínu do 30. září 2018 dostaly za úkol dohledat
potřebné podklady a údaje v katastrech nemovitostí opravit a doplnit. V případě potřeby je ke
konzultaci k dispozici br. Ing. Švábenický.
Katastrálním úřadům bude zaslána informace s právním rozborem, z něhož vyplývá, že k převodu
nemovitostí ve vlastnictví NO nebo diecéze je nutný předchozí souhlas ústřední rady.

Ústřední rada ve finančním referátu, vedeném ses. Niemec Studenovskou, schválila mimo jiné
poskytnutí daru ve výši 20.000,- Kč na varhany pro katedrálu sv. Víta.
Ses. Zimmermannová, ředitelka Husitské diakonie, informovala ústřední radu o projektech
střediska Domeček v Trhových Svinech. ÚR bohužel nemá v současné době v rozpočtu prostředky na
jejich předfinancování.
ÚR s poděkováním schválila darovací smlouvu s NO Praha 1 – Staré Město, která poskytla
příspěvek 5.000,- Kč pro setkání mládeže NaPůl, které se bude konat ve Slaném.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. biskupem Štojdlem, ÚR schválila nominace na
prázdninové a lázeňské pobyty od Saské evangelické církve.
Na valné shromáždění České biblické společnosti 24. dubna byli delegováni br. patriarcha a ses. J.
Mojžíšová.
V tiskovém referátu, vedeném br. biskupem Dovalou, ÚR schválila natočení zpěvů z Agendy I. – III.
Pořízením nahrávky, která bude umístěna na webových stránkách církve, byl pověřen církevní kantor
br. Zdeněk Kovalčík.
Spuštění nových webových stránek bylo prozatím odloženo.
Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

