Zpráva o 198. zasedání ústřední rady
Prosincové zasedání ústřední rady se konalo v sobotu 8. 12. a zahájil je adventní pobožností br.
biskup Juraj Jordán Dovala. Přítomní poté v modlitbě vzpomenuli na duchovní naší církve, zesnulé
v posledních dnech – ses. farářku Drahoslavu Benešovou, bratra faráře Jaroslava Brázdila a sestru
farářku Danielu Rajmonovou.
V ideovém referátu, vedeném br. patriarchou Tomášem Buttou, vzala ústřední rada na vědomí zápis
z biskupské rady, která se sešla předchozího dne. Biskupská rada se mimo jiné seznámila s návrhem
nových webových stránek církve, které budou dokončeny v následujících měsících, a doporučila
ústřední radě vytvořit účet církve na sociálních sítích.
Úřad ústřední rady byl pověřen, aby ve spolupráci s dejvickou náboženskou obcí připravil a zajistil
rekonstrukci Komenského sálu v Dejvicích.
Ústřední rada schválila místo konání celocírkevního setkání mládeže a jejích přátel 27. – 29. 9. 2019,
kterým bude Husův sbor v Praze 10 – Vršovicích. Byl také jmenován přípravný tým.
Ústřední rada srdečně zve na slavnostní bohoslužbu k 99. výročí založení naší církve, která se bude za
účasti biskupského sboru konat v sobotu 12. ledna 2019 od 15.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše
v Praze na Starém Městě. Kázat bude br. biskup Filip Štojdl.
V organizačně-právním referátu, vedeném ses. Ivanou Macháčkovou, ústřední rada schválila studii na
obnovu areálu rodiště dr. Karla Farského ve Škodějově, zahájenou loni vybudováním lesní kaple.
Podle projektu, navrženého architektkou Zuzanou Růžičkovou a projektantem Petrem Beranem, zde
bude vybudována naučná stezka, seznamující návštěvníky se životem br. patriarchy Karla Farského a
s naší církví. Další okruh bude meditační a nezapomnělo se ani na děti, pro které bude v areálu
vybudována celá řada herních prvků z přírodních materiálů včetně využití vodního pramene. Bude
zde vybudováno jednoduché a praktické zázemí, které bude možné využít i pro konání menších
letních táborů.
Sestra Hedvika Zimmermannová, dlouholetá ředitelka Husitské diakonie, požádala ze zdravotních
důvodů o ukončení své funkce, na kterou bude vypsáno vyhledávací řízení.
Ústřední rada také schválila záměr ustavení legislativně-právní poradní komise ÚR, složené ze
zástupců navržených jednotlivými diecézemi a ústředím církve. Komise bude sloužit jako poradní
orgán ústřední rady pro přípravu návrhů na změny řádů.
Ve finančním referátu, vedeném sestrou Miroslavou Niemec Studenovskou, ústřední rada mimo jiné
vzala na vědomí informaci ministerstva kultury o výši finanční náhrady pro rok 2018, která bude církvi
zaslána koncem prosince.
V ekumenicko-zahraničním referátu, vedeném br. biskupem Filipem Štojdlem, ústřední rada mimo
jiné s díky přijala nabídku na účast na tradičním Evropském ekumenickém studijním kurzu
v Josefstalu, který se bude konat v květnu příštího roku. Diecéze jsou žádány o předání nominací do
lednového zasedání ÚR.
V tiskovém referátu, vedeném br. biskupem Jurajem J. Dovalou, ústřední rada schválila témata
magazínových čísel Českého zápasu na příští rok:
Leden: Dobrovolníci a dobrovolnictví. Oběť a obětavost ve prospěch druhých.
Únor: Misie a evangelizace.
Březen: Dialog generací.
Duben: Velikonoce.
Květen: Ekologie a alternativní zdroje a přístupy.
Červen: Manželství, rodina a aktuální témata s tím spojená.
Červenec: Zdravý životní styl.
Srpen: Křesťané a média.

Září: Výuka náboženství – práce s dětmi v církvi a ve škole (nová učebnice náboženství).
Říjen: Svědci víry a jejich příběhy.
Listopad: Cesta svobody: 30. výročí od Sametové revoluce.
Prosinec: Vánoce a 100 let české bohoslužby.
Redakce bude jistě vděčná za příspěvky k těmto tématům, zaslané v dostatečném předstihu.
V personálním referátu, vedeném br. patriarchou, schválila ústřední rada v souvislosti se zvýšením
minimální mzdy od ledna 2019 novelizaci mzdového předpisu.
Ústřední rada také schválila vyslání br. Mgr. Zdeňka Havránka do specifické služby v Armádě ČR.
Jana Krajčiříková, tajemnice ÚR

