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Všem staršovstvům Farních sborů ČCE 

Praha, 18. února 2021 

Č.j.: ÚCK/111-4/2021 

Materiály pro schůzi staršovstva – průvodní dopis 

Vážené sestry presbyterky, vážení bratři presbyteři, 

zdravíme vás v této zvláštní době a přejeme pro ni dostatek sil, trpělivosti, moudrosti, zdraví. 

Myslíme, že nejde jen o to současnou nelehkou dobu přečkat, ale třeba v ní (a i díky ní) 

v nastalém přestání a přestávce také poodstoupit od obvyklého provozu a promyslet, jak vše 

vedeme, jak vedeme také naše schůze, naše jednání, naše společné spravování věcí v rámci 

staršovstva i sboru. Co je nezbytné a co naopak navíc, co by šlo dělat jinak, a co naopak jinak 

dělat nesmíme, čeho se máme a musíme držet. 

Nechceme vám radit, ale nabídnout pomoc a podněty, jak jednání a činění staršovstev 

promyslet a třeba začít ještě nějak jinak, či je třeba jen o něco obohatit.  

Přikládáme varianty programu jednání staršovstva, které se pokoušejí zohlednit a do jednání 

staršovstva co možná organicky začlenit základní oblasti života církve a sboru (totiž leiturgia – 

bohoslužby, diakonia – služba, koinonia – společenství a martyria/missio – svědectví či 

poslání). 

Nejde o nic objevného, ale třeba by to mohlo pomoci uvědomit si, jakým oblastem se 

věnujeme a kterým třeba tolik ne, co opravdu máme mít na zřeteli a co je možné třeba upozadit 

či delegovat – na komisi, na jednotlivce ve staršovstvu i mimo ně. 

Pokud by to nenašlo uplatnění při každoměsíčním jednání, tedy by mohlo posloužit třeba při 

mimořádném setkání staršovstva či při ročním ohlédnutí se za životem sboru – za naším 

slavením, pomocí, našem společenství i vydávání svědectví a misii. 

Druhá příloha jsou pak modlitby, které mohou sloužit pro úvodní pobožnost na jednání 

staršovstva. Přijde nám z naší praxe a zkušenosti, že takových zdrojů není nikdy dost.  

Obě přílohy jsou dostupné také na stránkách www.ustredicce.cz – Ústřední církevní kancelář – 

Dokumenty – Pro farní sbory – Materiály pro staršovstva. 

Bylo by skvělé, kdyby nezůstalo jen u tohoto, ale kdybyste připojili své – modlitby, podněty, 

dobrou praxi z jednání vašich staršovstev a poslali nám je se svolením je zveřejnit, a tak mohly 

inspirovat další. Prosíme, ozvěte se na odbor výchovy a vzdělávání ÚCK naší církve – 

vychova@e-cirkev.cz.  

Přejeme požehnání a dobrou naději pro věci příští! 

 

Ondřej Ruml       Pavel Pokorný 

předseda Poradního odboru SR pro práci s laiky  1. náměstek synodního seniora  
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