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Všem staršovstvům Českobratrské církve evangelické 

Praha, 15. prosince 2021 

Č.j.: ÚCK/610-5/2021 

 

Podněty a nabídka setkání pro presbytery 

 

Vážené sestry presbyterky, vážení bratři presbyteři, 

přijměte naše pozdravy a také díky za vaši práci ve staršovstvu. Víme, že máte dost starostí 

a práce, ale přece bychom vám rádi nabídli možnost pohlédnout na svou práci v rámci 

staršovstva z jistého odstupu a nadhledu. Rádi bychom k tomu využili již v minulém dopise 

zmiňované čtyři pilíře či základní oblasti života křesťanského sboru (bohoslužby-leiturgia, 

společenství-koinonia, svědectví-martyria či missio a služba-diakonia), případně čtyři 

komunikační linie našeho bohoslužebného života (mezi tradicí biblickou a církevní 

a současným shromážděním, mezi Bohem a člověkem, mezi účastníky bohoslužeb navzájem, 

mezi sborem a vnějším světem). Kéž by to nebyl jen úkol a teorie, kéž by to nebylo 

rozpoznání, co všechno chybí, ale především, co už žijete, co se vám daří. 

Rádi bychom se těmto tématům věnovali (jak také radí strategický plán naší církve) a zveme 

vás již nyní na další setkání presbyterů naší církve do Prahy na sobotu 26. března 2022 

(plakátek přílohou), kde bychom se věnovali tématu misie a evangelizace (oslovili jsme jako 

přednášející např. Pavla Hoška či Romana Mazura). Dalšími tématy života církve a sborů 

bychom se zabývali v příštích letech. Víme, že se také konají seniorátní setkání presbyterů a 

věříme, že si na ně děláte čas a jsou vám k užitku. 

Přijměte však také plody toho, co se odehrálo v letošním roce (sice jen online, ale díky tomu to 

bylo zaznamenané): Shrnutí diskusních skupin z minulého setkání presbyterů (zvláštní 

dokument v příloze). A také jsou stále k dispozici přednášky Petra Pivoňky o pověřování a 

Ondřeje Macka o evangelické zbožnosti. A také přednášky Vojena Syrovátky z křesťanského 

kurzu, obvykle konaného v Janských Lázních, o tom, čím žijeme. 

Na únor příštího roku (středu 9. února 2022) chystáme webinář pro kurátory, ale nejen pro 

ně. Bližší informace budou následovat.  

Budeme vděčni za zpětnou vazbu, podněty i kritiku. Ale především vám vyprošujeme dostatek 

sil, chuti a odvahy sázet, okopávat, zavlažovat váš díl vinice Páně a z něho se těšit. 

S přáním požehnaných dnů svátečních i všedních 

 

Pavel Pokorný                                          Ondřej Ruml 

synodní senior                                         předseda poradního odboru SR  

pro práci s laiky 
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Přednáška Petra Pivoňky o pověřování: 

https://youtu.be/pY4mpjyh5tA 

Přednášky Ondřeje Macka o evangelické zbožnosti: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G9UP14akM&t=12s  

https://www.youtube.com/watch?v=iVgP_Qc2ZU4 

Tři přednášky Vojena Syrovátky „Čím žijeme… 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ZAptpcZSqKgb_2oDETuf1RqxC7UMLvx 
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