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Bratrský pozdrav č.9/2007 
Zápis z jednání Rady CB v Hradci Králové dne 6.10.2007  

 
Ø Volbu kazatele Petra Kučery ve sboru Frýdek-Místek vykonal kazatel 

Stanislav Stebel dne 16.9.2007. Petr Kučera byl zvolen členským 
shromážděním ve Frýdku – Místku, kde nastoupí jako nový správce sboru 
v létě 2008. Současně zde byl uveden do služby vikář Samuel Fürst. 

  
Ø Dne 16.9.2007 instaloval kazatel David Novák za nového správce sboru 

Letovice kazatele Zbigniewa Lipuse.  
 
Ø Předseda uvedl do vikářské služby vikáře Viktora Gliera dne 23.9.2007 na 

stanici vinohradského sboru ve Zbraslavi.  
 
Ø Vikáře Pavla Paluchníka uvedl do služby ve sboru CB v Karlových Varech 

tajemník dne 23.9.2007.  
 
Ø Předseda dne 7.10.2007 na slavnostní bohoslužbě misijního sboru  

v Neratovicích uvedl do služby administrátora kaz. Jiřího Hofmana a vikáře 
Maroše Klačka.  

 
Ø Kaz. David Novák instaloval do služby druhého kazatele ve sboru v Hradci 

Králové kazatele Bedřicha Smolu v neděli 7. 10. 2007.  
 
Ø Do pracovního poměru k datu 1.10.2007 nastoupili kazatel Slavoj Raszka do 

sboru v Třinci-Terasa a dále pak vikář Josef Horský z Brna, jako tajemník 
odboru pro manželství a rodinu (OMAR).  

 
Ø Rada se zaměstnávala aktuálními i výhledovými požadavky (léto 2008) na 

kazatele a vikáře na základě požadavků a potřeb některých sborů CB: Tábor 
(pro Veselí nad Lužnicí), Česká Třebová (včetně Ústí nad Orlicí), Kolín, 
Liberec (pro Jablonec nad Nisou), Písek a Praha – Smíchov (pro Mokropsy – 
Černošice).  

  
Ø Byly projednány termíny a místa jednání Rady v roce 2008. Současně byl 

schválen kalendář celocírkevních akcí na rok 2008, který bude zveřejněn na 
www.cb.cz 

 
Ø Tajemník informoval o seniorátním setkání seniorátu Západní Čechy, který se 

konal dne 26.9.2007 v Plzni a dále pak seniorátu Střední Čechy a Vysočina, 
který se konal dne 2.10.2007 v Kutné Hoře. Za zmínku stojí uvést, že se daří 
v Plzni, kde přichází na ekumenické misijní shromáždění (tzv. Křižovatka) 
přes 100 účastníků, z nichž někteří mladí navštěvují naše bohoslužby a 
vstupují i do sboru. Předseda sdělil své bezprostřední dojmy ze seniorátu 
Východní Čechy-sever, který se konal dne 4.10.2007 v Bystrém a zúčastnilo 
se jej 13 kazatelů a vikářů. 

 
Ø Předseda informoval o setkání pastoračního odboru dne 11.9.2007 v Praze. 

Pastorační odbor se zabýval problematikou pastorace pracovníků v církvi. 
Projednáván byl také materiál připravený kazatelem Jiřím Hofmanem, který 
se týkal teologické otázky vyznávání hříchů a odpuštění.  

 
Ø Rada projednala zápis z jednání Rady ETS, konané dne 2.10.2007 včetně 

informace o dobrém startu nového ředitele Jana Valeše ml.  

http://www.cb.cz
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Ø Předseda Studijního odboru, kaz. Jindra, seznámil členy Rady se zápisem ze 

SO ze dne 2.10.2007. Rada zhodnotila pozitivně kazatelskou pastorálku 
v září v Medlově, byla seznámena s přípravou vikariátních cvičení pro vikáře 
ve školním roce 2007/2008 (s účastí 9-ti vikářů) a zabývala se přípravou 
pastorálky kazatelů v lednu 2008 (téma „Pastýř a učitel“, přednášející host 
Bernhard Rothen z Basileje).  

 
Ø Předseda informoval o konání ekumenické neděle dne 23.9.2007 – setkání 

s biskupy různých církví a z různých kontinentů, které se konalo 
v komunitním centru Matky Terezy v Praze 4. Předseda dále informoval o 
setkání těchto biskupů spřátelených prostřednictvím hnutí Fokolare 
s představiteli ERC, které se konalo dne 24.9.2007 v Soukenické.  

 
Ø Předseda informoval o setkání se zástupci Faith Community Church (Phil 

Davis a Mark Stewart). Toto nezávislé společenství je ochotno spolupracovat 
s CB. 

 
Ø Předseda spolu s manželkou navštívil Berlínskou Stadtmision, setkal se 

s ředitelem a pastory a zúčastnil se nedělní bohoslužby. Tato misie patří pod 
luterskou církev a žije spiritualitou pietistického hnutí. Má zájem o 
spolupráci, zvláště o výměnu zkušeností v oblasti zakládání sborů. 

 
Ø Tajemník informoval o setkání u kulatého oborového stolu pro zástupce církví 

(ČBK a ERC), které se konalo dne 5.10.2007 v Praze (Divadelní ústav). Byly 
zde představeny jisté možnosti euro-projektů připravované v rámci sektoru 
kultury a vhodných i pro některé aktivity církví v ČR. 

 
Ø Tajemník informoval, že věcný záměr zákona týkající se narovnání vztahů 

mezi státem a církvemi byl dne 4.10.2007 schválen ve vládní komisi, projde 
dále standardním připomínkovým řízením, ke kterému jsou navíc přizvány 
církve. Předpokládá se nyní společné projednání zásadních parametrů 
věcného záměru na partnerské úrovni církevní a vládní komise. Celý proces 
je směřován tak, aby koncem roku 2007 byl potřebný legislativní dokument 
(„věcný záměr zákona“) připraven ke schválení ve vládě a následně předán 
k rozhodnutí poslancům do Parlamentu PS.   

 
Ø Tajemník informoval o záměrech iniciativní skupiny týkající se dalšího rozvoje 

areálu CB ve Chvalech, které by řešily problematiku financování nových 
projektů (např. Hospic, Komunitní centrum) převážně z evropských zdrojů. 
Rada považuje tyto kroky za zásadní a rozhodla o pozvání iniciátorů rozvoje 
a dobudování areálu Chval na příští jednání RCB, v listopadu do Poděbrad.  

 
Ø Rada obdržela pozvání na 100. výročí sesterské církve z Polska, které se 

bude konat ve dnech 22. – 24.5.2008 v Toruni a s ohledem na střet termínů 
s výroční květnovou konferencí CB zváží vyslání 2-3 zástupců. 

 
Ø Rada byla informována o úspěšném dokončení modlitebny a sborového domu 

Betel v Poděbradech, který bude během listopadu 2007 slavnostně otevřen. 
Dále kazatel Stanislav Stebel informoval o výstavbě a nadějném zajištění 
financování modlitebny v Hrádku koncem roku 2007.  

 
 

Karel Fojtík 


