Zpráva ze 197. zasedání ústřední rady 10. listopadu 2018
Jednání zahájil pobožností br. biskup David Tonzar. Připomněl výročí ukončení 1. světové války a Den
válečných veteránů 11. listopadu. V modlitbě vzpomněl také na br. M. Krupicu z Pravoslavné církve,
který zemřel v uplynulém týdnu.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou Tomášem Buttou, ústřední rada vzala na vědomí zápis
z biskupské rady, která zasedala předchozího dne.
Ústřední rada na podnět bratří biskupů doporučila br. patriarchovi, aby z pastoračních důvodů
společně s biskupským sborem oslovil dopisem duchovní a požádal je o seznam členů církve,
pokřtěných za posledních deset let.
Ústřední rada schválila rozdělení rozhlasových přenosů bohoslužeb naší církve v příštím roce. 6. ledna
budou bohoslužby vysílány z plzeňské diecéze, 7. dubna z olomoucké diecéze, 6. července
z Betlémské kaple, 18. srpna z hradecké diecéze a 24. prosince z pražské diecéze.
Bohoslužby první postní neděli bude přenášet Česká televize ze sboru v Brně, Botanické; televizní
přenos bude tradičně také z Betlémské kaple a navíc bude první adventní neděli na zahájení
liturgického roku 100. výročí naší církve televize vysílat bohoslužby, sloužené biskupským sborem,
z Brna-Židenic.
Ústřední rada schválila konání exegeticko-homiletického semináře k adventním a vánočním textům
Lekcionáře, řady C, který proběhne v ústředí církve 19. listopadu.
Ústřední rada s poděkováním plzeňské diecézi a všem organizátorům schválila zprávu a vyúčtování
z celocírkevního setkání mládeže 28. – 30. 9. v Českých Budějovicích.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. místopředsedkyní ÚR Ivanou Macháčkovou, se
ústřední rada kromě schválení prodloužení nájemních smluv věnovala např. podnětu plzeňské
diecéze upravit církevní řády v oblasti podmínek volitelnosti statutárních zástupců církevních orgánů.
Byla schválena smlouva na opravu střechy RZ Betlém v Janských Lázních.
V rámci obnovy areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově byla schválena smlouva na demolici
zchátralého současného objektu.
Členové ÚR byli seznámeni se studií půdních vestaveb v domě Wuchterlova 3, které budou
vybudovány společně s výtahem v tomto domě.
Ústřední rada schválila záměr brněnské diecéze odkoupit společnost Živá školka – Montessori
mateřská škola s.r.o. v Náměšti nad O.
Ve finančním referátu, vedeném rovněž ses. Macháčkovou, ÚR mimo jiné schválila návrh
celocírkevních sbírek na příští rok, který bude předložen církevnímu zastupitelstvu, stejně jako návrh
doporučené výše příspěvku člena CČSH v ČR na hospodaření církve v roce 2019, která je stejně jako
letos 500,- Kč.
Byly také schváleny závazné termíny pro dodání podkladů k výplatě mezd v příštím roce.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. biskupem Filipem Štojdlem, ústřední rada mimo
jiné schválila delegáty na X. synod leuenberského společenství církví v ČR, kterými jsou ses.
Tonzarová, ses. Šilerová, ses. Sosnová a br. Koutný. Synod proběhne 23. – 24. 11. v Písku u
Jablunkova.
V personálním referátu ÚR mimo jiné schválila pravidlo, že v případě, že duchovní v trvalém důchodu
hodlá někde jednorázově sloužit bohoslužby, je třeba to sdělit příslušnému biskupovi. V případě
opakované služby je potřeba pověření k externí službě.
Po skončení jednání se členové ústřední rady zúčastnili slavnostního shromáždění v předvečer Dne
válečných veteránů a k výročí úmrtí Jana Opletala, které se konalo v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze od 17.00 hodin.
Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

