Zpráva ze 195. zasedání ústřední rady 8. září 2018
Zářijové zasedání ústřední rady zahájil pobožností br. biskup Rudolf Göbel.
Poté přítomní v modlitbě vzpomenuli na duchovní, kteří zemřeli v čase od
posledního zasedání ÚR v červnu – ses. Věru Majerovou, ses. Jaroslavu Pokornou,
br. Petra Mečkovského a br. Zdeňka Krušinu.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou, ústřední rada nejprve vzala na
vědomí zápis z biskupské rady, která tentokrát zasedala po dva dny 6. – 7. září. Na
programu měla kromě přípravy generální synody duchovních, která se bude konat 8.
října, především rozhovor o duchovní správě, organizaci církve a finančním zajištění
platů duchovních.
Ústřední rada schválila návrh celocírkevních akcí v roce 2019 i v jubilejním roce
2020.
Ústřední rada se seznámila se zprávou o přípravě celocírkevního setkání mládeže
28. – 30. 9. v Českých Budějovicích a ve finančním referátu schválila jeho rozpočet.
Ústřední rada také obdržela pozvání na oslavy 100. výročí Českobratrské církve
evangelické 27. – 30. 9. v Pardubicích. Naši církev zde bude zastupovat br.
patriarcha.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. Ivanou Macháčkovou, se ústřední
rada podrobně věnovala problematice obnovy areálu rodiště dr. Karla Farského ve
Škodějově. Po vybudování lesní kaple v loňském roce bude obnova pokračovat
vytvořením naučné stezky, vysázením ovocného sadu a zřízením zázemí na místě
současné budovy, která bude pro svůj velmi špatný stav odstraněna. Snahou celého
týmu je, aby v roce 100. výročí naší církve byl areál ve Škodějově důstojným místem
a stal se vyhledávaným cílem nejen pro členy naší církve.
Ústřední rada vzala na vědomí, že na základě usnesení církevního zastupitelstva
byla generálnímu ředitelství České pošty zaslána stížnost na opožděné doručování
týdeníku Český zápas.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. biskupem Filipem Štojdlem,
ústřední rada mimo jiné vzala na vědomí informaci, že byly zahájeny přípravy
Kirchentagu 19. – 23. 6. 2019 v Dortmundu a je možné se přihlašovat do programu.
V případě zájmu kontaktujte ses. Veroniku Matějkovou
(veronika.matejkova@ccsh.cz).
Ses. Matějková také nabízí prezentaci některých výstupů ze studijního setkání
EAEE, které se konalo v červnu v Oslu. Některá z témat jsou např. a) Proměny
religiozity posledních let v severských zemích z pohledu sociologie; b) Liturgie
sloužená ve společenství s imigranty; c) Jak v Norsku fungují křesťanské instituce
vzdělávající dospělé a jejich pozice ve vztahu ke státu. V případě zájmu může ses.
Matějková přijet do Vaší náboženské obce či vikariátu.
V personálním referátu, vedeném br. patriarchou, ústřední rada mimo jiné
schválila udělení svátosti svěcení kněžstva ses. Mgr. Janě Šmardové Koulové
z pražské diecéze.
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