Synodní rada k situaci v Nigérii
Synodní rada Českobratrské církve evangelické se zabývala situací v Nigérii, kde
probíhá kruté pronásledování křesťanů.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické se na svém řádném zasedání se
znepokojením zabývala velmi vážnou situací v Nigérii, kde bez větší pozornosti médií a
světových společenství probíhá kruté pronásledování křesťanů.
Synodní rada s mimořádnou naléhavostí předává podnět k řešení nedávno zřízené
pracovní skupině při Ekumenické radě církví v ČR. Skupina má doprovázet aktivity na
podporu pronásledovaných křesťanů a usilovat v této věci o dialog se státními orgány,
zejména s Ministerstvem zahraničních věcí.
28.01.2020, 22:06

Církev zpřístupňuje svůj fotoarchiv pod
otevřenou licencí
Synodní rada Českobratrské církve evangelické se rozhodla zpřístupnit stovky
archivních fotografií k volnému užívání a bezplatnému šíření.
Vzniká tak unikátní databáze snímků, které zachycují významné postavy i dějinné události
Českobratrské církve evangelické (ČCE). Jedná se o cenné záběry kostelů a budov,
církevních setkání, dokumentů i akcí. Mnohé ze zobrazených lokalit a staveb přitom
časem doznaly velkých změn, případně úplně zanikly. Dokumentární hodnota souboru je
tedy značná.
Významným impulsem ke zveřejnění bylo také to, že na české verzi internetové
encyklopedie Wikipedia nalezneme mnoho článků o významných postavách církevní
historie, ale chyběla k nim obrazová dokumentace. Materiály tedy nyní postupně přibývají
na české verzi Wikimedia Commons a doplňují již existující články na Wikipedii.
Otevření evangelického archivu inicioval český wikipedista a fotograf Benjamín Skála,
který snímky také zpracoval a organizuje. "Nahrávání snímků začalo 18. ledna 2020
a kromě klasického třídění pomocí kategorií na Wikimedia Commons jsou všechny
pohromadě k prohlédnutí v kategorii Images from Evangelical Church of Czech Brethren
archive," popisuje projekt Benjamín Skála. Soubor začíná symbolicky snímkem
z generálního sněmu v roce 1918, kde Českobratrská církev evangelická vznikla. "V tuto
chvíli galerie čítá 130 fotografií," pokračuje Skála na oficiálním blogu Wikimedia ČR.
Prohlížení a volnému šíření materiálů už nic nebrání. Stejně jako nestojí nic v cestě
postupnému doplňování sbírky třeba z regionálních archivů jednotlivých farních sborů
ČCE.
24.01.2020, 19:50

Vyjádření synodní rady k výhrůžkám na
brněnské mešitě
Od pátku 3. ledna se policie zabývá nenávistným nápisem, který se objevil na
zdi mešity ve Vídeňské ulici v Brně.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické považuje jakékoli vyhrožování smrtí za
zcela nepřípustné. Svoboda náboženského vyznání patří k základním lidským právům,
která jsou univerzální a nedělitelná. Naši muslimští spoluobčané mají plné právo scházet
se ke svým bohoslužbám a modlitbám nerušeně v bezpečí a pokoji.
06.01.2020, 12:44

Finanční podpora míří do Řecka
Synodní rada Českobratrské církve evangelické podpořila mimořádným
příspěvkem organizaci Lékaři bez hranic. Částka 200 tisíc Kč by měla přispět k
řešení znepokojivé situace uprchlíků na řeckých ostrovech.
Synodní rada rozhodla o uvolnění peněz z fondu Sociální a charitativní pomoci. Sumu
věnovala české pobočce celosvětové organizace Lékaři bez hranic, která působí i na
řeckých ostrovech a poskytuje v této lokalitě potřebné formy materiální či odborné
psychologické pomoci. Konkrétní využití daru závisí na rozhodnutí Lékařů bez hranic a
jejich znalostí místních podmínek i potřeb.
Situace je dramatická. Například na ostrově Lesbos je v současné době více než třicet tisíc
lidí, tedy téměř trojnásobek kapacity tamějšího uprchlického tábora. Kritické a často
bezvýchodné podmínky s sebou přináší šikanu, sebepoškozování i sebevraždy…
Církevní vedení zároveň povzbuzuje členy a sbory, aby se připojili k právě
vyhlášené celocírkevní sbírce na tento účel. Sbírka trvá do konce ledna 2020 a dary lze
věnovat prostřednictvím jednotlivých farních sborů ČCE. "Veškeré takto vybrané
prostředky budou následně poukázány partnerským evangelickým sborům v Řecku nebo
dalším organizacím, které se podílejí na humanitární pomoci na místě," upřesňuje synodní
rada ve své výzvě.
V minulosti Českobratrská církev evangelická opakovaně apelovala na českou politickou
reprezentaci, na příslušná ministerstva i na premiéra Andreje Babiše, abychom se jako
země připojili a svou pomocí přispěli k řešení eskalující situace. Nejde přitom pouze o
humanitární rozměr katastrofy. Neutěšená situace lidí na řeckých ostrovech se může
obrátit i v bezpečnostní hrozbu. Dlouhodobé přehlížení problému tedy není ani politicky
prozíravé.
Synodní rada ČCE tímto krokem odpovídá také na četné prosby zahraničních
partnerských církví. Dává najevo svoji připravenost pomoci v řešení těžké a dlouhodobě
neudržitelné humanitární situace a nadále bude hledat cesty, jak se efektivně zapojit do
pomoci konkrétním lidem na útěku z válečných zón.

02.01.2020, 19:54

Výzva k modlitbám za postižené tragédií v
Ostravě
V úterý 10. prosince v ranních hodinách došlo ke střelbě ve Fakultní
nemocnici Ostrava. Útočník zabil šest lidí, další těžce zranil.
"Modleme se za ty, které zasáhla hrůzná tragédie v ostravské nemocnici. Ať je Boží láska
provází. Bojujme proti zlu v každé jeho podobě," vyzval synodní senior Českobratrské
církve evangelické Daniel Ženatý na sociální síti Twitter.
Myslíme také na personál nemocnice a všechny, kteří na místě pomáhali a tato nenadálá
událost jim násilně vstoupila do jejich životů. Modlíme se za ně, aby jim Pán Bůh pomohl
překonat nelehkou situaci.
11.12.2019, 14:33

Usilujme o to, co slouží pokoji
V úterý 17. září se ve Varšavě sešli představitelé pěti evangelických církví ze
střední Evropy, aby hovořili o aktuální situaci v regionu. Podepsali přitom
deklaraci o společném působení.
Setkání navazovalo na konferenci „Tvoříme pokoj“, kterou den předtím organizovali
Evangelicko-augsburská církev v Polsku spolu s polským ombudsmanem v muzeu
historie polských židů Polin.
Zástupci pěti církví zdůraznili, jak zásadní je aktuální rozhovor a výměna zkušeností mezi
evangelickými církvemi, které spojuje geografická poloha a společná historie. Jako
menšinové církve chceme nechat společně zaznít svůj hlas v situacích, v nichž
představitelé našich států nezohledňují křesťanský postoj. Jedná se například o témata lidí
na útěku, utlačovaných menšin nebo otázky klimatu a péče o stvoření.
Podobná setkání by se měla konat každý rok, schůzku na podzim roku 2020 připraví
Českobratrská církev evangelická. Vedoucí duchovní všech pěti církví na závěr podepsali
společnou deklaraci o užší spolupráci a péči o věci veřejné.

PLNÉ ZNĚNÍ DEKLARACE:
Společné prohlášení vedoucích duchovních
Českobratrské církve evangelické v Česku
Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Česku
Evangelické církve augsburského vyznání na Slovensku

Evangelické církve augsburského vyznání v Polsku
Evangelické luterské církve v Maďarsku
„Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti
z Ducha svatého. (....) A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.“
(Římanům 14, 17. 19; Český ekumenický překlad)
Během konference „Vytváříme mír“, která se koná 16. září 2019 ve Varšavě,

s vědomím spojující historie a geografické polohy a obzvlášť s vědomím krutostí,
kterými prošla střední Evropa ve 20. století, 30 let po osvobození od
komunistické vlády násilí,
• s odvoláním se na společné hodnoty, které jsou zakořeněny v naší křesťanské víře
a v našem evangelickém dědictví a určují naše jednání ve svobodě a
odpovědnosti,
• opírajíce se o společenství, které tvoříme v rámci Světového luterského svazu,
prohlašujeme naši vůli k užšímu přátelství a spolupráci našich církví v tomto regionu,
abychom svědčili o naší víře, naději a lásce, které vycházejí z osvobozující a uzdravující
síly Boží lásky, vyjádřené ve vzkříšeném Kristu.
Prohlašujeme naši vůli přispívat k péči o stvoření a k pokojnému soužití lidí, národů
a náboženství v Evropě. Prohlašujeme, že naše církve podporují principy demokracie
a právního státu, protože jsme jako křesťané povoláni starat se o hodnoty, jako jsou
pravda, pokoj, svoboda, spravedlnost, milosrdenství, lidská důstojnost a ochrana menšin.
Toto prohlášení znamená:
1. že chceme uplatňovat principy práva a demokracie a rozvíjet je také ve svých vlastních
strukturách a že necháme zaznít hlas církve s prorockým svědectvím.
2. že jako děti společného Otce chceme vést dialog v duchu vzájemného respektu a bez
násilí. Chceme se zasazovat o pokoj a pěstovat respektující kulturu projevu ve společnosti
a také na internetu.
3. že naše poslání následovat Krista a rozšířit jeho evangelium o pokoji a naději plníme ve
společnosti, ve které žijeme, také péčí a obhajobou vyloučených a ukřivděných.
•

Ať nám dopomáhá Bůh!

Varšava, dne 17. 9. 2019

Daniel Ženatý, synodní senior ČCE
Tomáš Tyrlík, biskup SCEAV
Ivan Eľko, generální biskup ECAV na Slovensku
Jerzy Samiec, biskup ECAV v Polsku
Tamás Fabiny, biskup Evangelické luterské církve v Maďarsku
20.09.2019, 13:21

Petr Pokorný k evropským volbám
Zveřejňujeme text prof. Petra Pokorného k nadcházejícím volbám do
Evropského parlamentu.
Blížící se volby do evropského parlamentu jsou důležitější, než by se to dalo usoudit z
jejich dosud celkem malé publicity. Nebojte se, nebudu doporučovat konkrétní strany
nebo dokonce kandidáty. Rád bych jen reagoval na některé představy, které se mezi
křesťany objevují. Podle nich Evropská unie křesťanům nepřeje, protože v Lisabonské
smlouvě není nic o křesťanských kořenech evropské civilizace.
Není to proto, že by v EU nebyli křesťané a nebyly tu živé křesťanské tradice. Ostatně
křesťanští demokraté patří v evropském parlamentu k nejsilnějším sekcím a z dosavadních
28 nejvyšších představitelů členských států se naprostá většina hlásí k některé církvi. Náš
prezident je jedna z mála výjimek. Důvod je pro nás především teologický. V minulosti
udělali křesťané pro humanitu a vzdělanost mnoho, ale účinek toho všeho byl od počátku
oslaben. Oslabilo jej to, že v době velkého vnějšího rozvoje církve, což bylo u nás v době
Karla IV., nebýt křesťanem nebylo možné; kromě židů, ale ti za svou odlišnost trpěli
diskriminací a opakujícími se vražednými pogromy. Křesťanská civilizace byla v tomto
ohledu nekřesťanská. Mají-li nás lidé brát vážně, nesmíme se opírat o to, že křesťanství je
předepsaná kultura. To bychom je jen odradili.
Vliv křesťanů tak v Evropské unii je a bude založen jen na vnitřní síle našeho svědectví,
na moci Ducha svatého. Evangelium se může šířit schengenským prostorem nejen bez
hraničních kontrol, ale i bez ideologického omezování. To je jedinečná šance, kterou nám
nabízí historicky jedinečná Evropská unie. A z této pozice můžeme najít spojence, kteří v
sekulární společnosti šíří milosrdenství a smíření, aniž by se hlásili k církvi, protože je v
minulosti zklamala. Můžeme se od nich učit a současně jsme jim jako všem
spoluobčanům v EU dlužni evangelium o Ježíšově vzkříšení a království Božím. Jen tak
se jako menšina staneme solí a světlem svým evropským spoluobčanům a nepřímo i
ostatním.
A tak evangelíci – jděte volit!
Autor: prof. Petr Pokorný, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
20.05.2019, 14:37

Prohlášení prvního zasedání 35. synodu
V závěru svého jednání synod Českobratrské církve evangelické vydal
prohlášení týkající se vztahu naší společnosti k životnímu prostředí a
probíhajícím změnám klimatu.
Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a
problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami
nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a
stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci
ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se
nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se
nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka
ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost
za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá
pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději,
že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity
s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás
mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na
politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a
zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat
všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu
snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a
„realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná
skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své
smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech
úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby
situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit
změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.
20.05.2019, 14:00

Pro naši budoucnost v Evropě
Společná výzva duchovních představitelů partnerských protestantských církví z
Česka, Německa, Itálie a Polska k účasti na evropských volbách v květnu 2019.
Duchovní představitelé Českobratrské církve evangelické, Evangelické církve
v Hesensku-Nasavsku (Německo), Valdenské církve v Itálii, Evangelické luterské a
Evangelické reformované církve v Polsku společně vyzývají všechny občanky a občany
Evropské unie, aby se zúčastnili evropských voleb, které budou probíhat 23.–26. května
2019.
Již dlouhá léta spojují naše církve úzké partnerské vztahy. Tyto partnerské vztahy rostly
z procesu smíření po 2. světové válce. Při našich setkáváních a v naší spolupráci zažíváme
kulturní, konfesní i náboženskou různorodost Evropy, která posiluje a zaručuje
dlouhotrvající mír v Evropě. Nyní jde o důležité rozhodnutí o směřování budoucnosti
Evropské unie (EU). Svou volbou můžete přispět k zachování úspěchů EU a také
k realizaci perspektivních reforem EU.
EU má mnoho silných stránek
EU je společenství 28 členských států s mnoha silnými stránkami. Ve stále více
globalizovaném a vzájemně propojeném světě je třeba takové společenství udržovat a
rozvíjet. Jsme vděčni, že EU vedle hospodářských svobod zaručuje také základní práva
občanů EU. Svoboda projevu a svoboda náboženského vyznání, stejně tak i zachování a
posílení práv menšin jsou součástí evropských hodnot.
Evropa regionů má velké kulturní a duchovní bohatství. Právě mladí lidé těží z různých
vzdělávacích a sociálních příležitostí v EU. V jazykové, kulturní, hospodářské a vědecké
oblasti v EU nepotřebujeme méně, nýbrž více intenzívních setkávání a výměnu
zkušeností.
Jde jak o zajištění nejrůznějších hospodářských propojení vedoucích k prosperitě, tak o
budování silné sociálně spravedlivé společnosti v Evropě. Politika soudržnosti EU
přispívá již nyní různými způsoby (např. evropskými fondy) k odbourávání územních
a sociálních nerovností. Je výrazem větší spravedlnosti a živé solidarity mezi jednotlivými
členskými státy EU.
Navzdory přetrvávajícím nedostatkům dosáhla EU velkého úspěchu i svým nadnárodním
nasazením pro ochranu životního prostředí a klimatu. Bude v tom i nadále pokračovat.
Problémy, jako je znečištění moří, úbytek biologické diverzity nebo zatížení dopravou, je
možné redukovat jen společně.
EU v krizi
Přes všechen pozitivní vývoj a mnoho úspěchů zažívá EU od svého založení jednu z
nejhlubších krizí důvěry. Tuto krizi bereme velmi vážně! Blížící se Brexit, státní dluhy a
finanční krize, pokračující nezaměstnanost mladých lidí, nacionální egoismus, korupce a
nedostatky v oblasti právního státu v jednotlivých členských státech EU ohrožují
soudržnost EU. K tomu ještě přispívá vývoj globálního kontextu, jako např. světová
finanční krize, digitalizace, nadměrné využívání přírodních zdrojů, nová ohniska krizí a
válek i velké počty migrantů a uprchlíků. Mnohé výzvy, které s tím jsou spojené, lze

zvládnout jen společně, protože jednotlivé národní státy jsou příliš slabé. Jsme o tom
hluboce přesvědčeni.
Potřeba reformy v EU
V EU je výrazná potřeba reformy a zároveň i enormní rozvojový potenciál. Je nezbytné
překonat neproduktivní konflikty mezi členskými státy EU na Severu a na Jihu, na
Východě a na Západě. Pokroku je třeba dosáhnout jak v politickém posílení Evropského
parlamentu tak při hledání společných řešení v azylové a migrační politice. V
mezinárodním měřítku je zapotřebí větší odpovědnosti EU za udržitelný rozvoj,
spravedlivý světový obchod a za celosvětovou mírovou politiku. Pro dosažení
konstruktivních strategických řešení si přejeme, aby se členské státy ještě více angažovaly
pro obecné evropské dobro.
Příspěvek partnerských protestantských církví
Naše síť protestantských partnerů z Itálie, Polska, České republiky a Německa zažívá
v rámci ekumenické spolupráce jak velké šance, tak i výzvy různých církevních tradic a
historických zkušeností. Mnohem silnější než existující rozdíly jsou základní hodnoty,
které sdílíme skrze naši společnou křesťanskou víru.
Díky těmto mnohaletým zkušenostem stále znovu zažíváme, jak může rozmanitost
prospívat společenství a jednotě. Jsme přesvědčeni, že přístup „smířené rozmanitosti“,
který propojil různé křesťanské konfese, může být základem společné evropské vize.
Tento přístup znamená, že na základě naší pospolitosti můžeme tuto rozmanitost dobře žít.
EU je společenství hodnot, jehož cíle, jako je respektování lidských práv a právního státu,
je společnou zásadou všech členských států. Jazyková, regionální, kulturní a náboženská
rozmanitost v EU je zdrojem a podnětem pro vzájemné obohacování a další rozvoj.
V odpovědnosti za pokojnou budoucnost našich dětí a vnoučat jsme odhodláni se
zasazovat o pozitivní rozvoj EU. Spoluprací partnerů v ekumeně chceme přispět k obnově
ztracené důvěry v Evropskou unii. Jako spolupůsobící síly ve společnosti se my,
partnerské evangelické církve v Evropě, zasazujeme za svobodu, spravedlnost a lidskou
důstojnost a i nadále jsme odhodláni se angažovat pro mír a usmíření, aby v Evropě už
nedocházelo k násilným konfliktům.
Na Vašem hlasu záleží!
Vysoká volební účast posiluje demokratickou legitimitu a fungování Evropského
parlamentu. Proto jděte volit! Přispějte k solidárnímu a mírovému kontinentu. Na Vašem
hlasu záleží!
Daniel Ženatý (synodní senior Českobratrské církve evangelické)
Volker Jung (církevní prezident Evangelické církve v Hesensku-Nasavsku)
Eugenio Bernardini (moderátor Valdenské církve v Itálii)
Jerzy Samiec (biskup Evangelické církve a. v. v Polsku)
Marek Izdebski (biskup Evangelické reformované církve v Polsku)
07.05.2019, 17:37

Prohlášení synodní rady ke Dni Země
Na 22. dubna připadá celosvětový Den Země. Při této příležitosti
zveřejňujeme aktuální prohlášení synodní rady s výzvou k péči o to, co nám
bylo svěřeno jako vzácný dar.
Voláme SOS a neznamená to, že nám jde „pouze“ o spásu našich duší („Save-OurSouls“). Jsme přesvědčeni, že starost o bližní se nevyčerpává jenom péčí o duši a tělo, ale
také o prostředí, ve kterém společně žijeme. Příroda zde není pouze pro člověka, aby
sloužila aktuálním potřebám současné generace, ale je vzácným darem pro všechny tvory.
Naše civilizace svým konáním usiluje ovládnout veškeré zdroje a podmanit si planetu ke
svému pohodlí.
Nechceme zapomínat, že naším úkolem je pečovat o planetu, na které žijeme a kterou
potřebujeme pro vlastní přežití. Jsme vděčni, že si naléhavost této výzvy v poslední době
stále více uvědomují mladí lidé.
Neotáčejme se k této výzvě zády a změňme své konání jako jednotlivci i jako společnost,
dokud je čas.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
23.04.2019, 10:12

Reakce na události na Srí Lance
Během velikonočních svátků se v neděli 21. dubna odehrála série bombových
útoků na Srí Lance. Dle aktuálně dostupných informací jsou na místě desítky
mrtvých a stovky zraněných.
Terčem koordinovaných výbuchů se staly kostely a ubytovací zařízení. Přijímáme zprávu
s velkou bolestí v srdcích a v modlitbách prosíme o posilu rodinám obětí i všem, kdo v
postižených lokalitách pomáhají.
Dnešní velikonoční zvěst, že smrt a hřích nemá poslední slovo, musí znít o to naléhavěji.
Modlíme se za naději a prosíme o vzájemnou toleranci.
21.04.2019, 09:31

Vlajky na Husově domě připomněly
Mezinárodní den Romů
V pondělí 8. dubna se budova ústředí Českobratrské církve evangelické
symbolicky oblékla do svátečního, když ji ozdobily dvě romské vlajky.
Akce upozornila na Mezinárodní den Romů. Dvě romské vlajky visely v centru města
celý den. Při jejich symbolickém vyvěšení se farář pro humanitární aktivity, menšiny a
lidi sociálně vyloučené Mikuláš Vymětal pomodlil modlitbu Páně v romštině.
Českobratrská církev evangelická se dlouhodobě věnuje tématu menšin a utlačovaných a
snaží se upozorňovat na nezdravé předsudky ve společnosti. Proto jsme k oslavě
Mezinárodního dne Romů zvolili kromě vyvěšení vlajek také netradiční formu společné
oslavy: na oficiálním facebookovém profilu vyzýváme své fanoušky, aby pozitivními
komentáři a lajkováním slušných příspěvků pomohli zlepšit atmosféru v jedné konkrétní
internetové diskusi.
Strhla se pod reportáží České televize o víkendovém romském festivalu. Debatu
zaplevelilo mnoho útoků, xenofobie a zloby. Budeme rádi, když slušnými komentáři a
podporou neútočných příspěvků spolu s námi pomůžete veřejný prostor kultivovat. Máme
naději, že zazní i slušný a neagresivní hlas a že vzájemná úcta a pochopení jsou tím
nejlepším způsobem oslavy.
Diskusi najdete zde.
08.04.2019, 17:02

Reakce na události v Christchurch
Připojujeme se k solidaritě s oběťmi v novozélandských mešitách.
Následkem dnešní střelby v mešitách v městě Christchurch (Nový Zéland) zemřelo 49 lidí
a další desítky byly zraněny.
Jsme těmito zprávami hluboce otřeseni a zarmouceni. Připojujeme se svými modlitbami a
myslíme na rodiny obětí i zraněných. Prosíme za vzájemné porozumění a toleranci. S
nadějí, že Kristova láska a moc proměňuje lidská srdce a koná i tam, kde člověk rozsévá
zlo a nenávist.
15.03.2019, 12:21

Výzva k modlitbě
Výzva synodní rady Českobratrské církve evangelické pro postní dobu.
Milé sestry, milí bratři,
modleme se v předvelikonoční době za ty, kdo jsou v ohrožení života, kdo se neobejdou
bez pomoci druhých, kdo jsou na tom zle.
Jsou to lidé v naší blízkosti. O některých víme dobře, o některých jen letmo a
vzpomeneme si na ně občas. Můžeme učinit o trochu více. Modleme se za ně.
A také jsou to lidé daleko od nás, lidé, které neznáme jménem. O jejich utrpení se
dozvídáme nejčastěji z médií. A často žasneme, jak je možné, že jejich život bez domova,
bez jídla a základní lékařské péče je v tak obrovském protikladu s naším zabezpečeným
způsobem života!
Modleme se ve shromážděních i v soukromí za ty, kdo se vracejí do válkou zničené Sýrie
a hledají, jak žít dál. Modleme se za změnu situace v Jemenu tak, aby se humanitární
pomoc dostala k milionům těch, kdo umírají hlady. A pamatujme i na další místa, další
trpící.
Čiňme tak ve skvělé naději, že ten, jemuž patří všechna moc i sláva, totiž Kristus, má
soucit s utrpením každého člověka, vždyť na sobě zakusil utrpení i smrt. A z Boží moci
žije.
Požehnaný předvelikonoční čas přejí
Daniel Ženatý, synodní senior
Vladimír Zikmund, synodní kurátor
Pavel Pokorný, první náměstek synodního seniora
Jiří Schneider, první náměstek synodního kurátora
Ondřej Titěra, druhý náměstek synodního seniora
Eva Zadražilová, druhá náměstkyně synodního kurátora
07.03.2019, 18:15

Zdanění náhrad považujeme za protiústavní
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila zákon o
dodatečném zdanění finančních náhrad za státem neoprávněně zabavený
majetek.
Českobratrská církev evangelická (ČCE) aktuálně nepřipravuje žádné konkrétní kroky
proti tomuto rozhodnutí. V otázce případného zpochybnění by postupovala v koordinaci
s ostatními církvemi.
Považujeme návrh za protiústavní a prozatím věříme, že zákon neprojde dalším
legislativním procesem, případně že jeho přezkoumání u Ústavního soudu ČR následně
navrhne skupina poslanců či senátorů.
Vyjadřujeme své znepokojení nad symbolickou rovinou dnešního jednání. Třicet let od
pádu komunistického režimu, který prostředky církvím neoprávněně bral, nás dnešní
představitelé státu staví do podobné situace, a to opět na žádost komunistů. „V tuto chvíli
to přestává být jen otázka církví a stává se to otázkou celé společnosti,“ řekl dnes pro
Český rozhlas Plus synodní senior ČCE Daniel Ženatý.
Máme za to, že čelní představitelé státu by se měli aktivně zasazovat o dodržování smluv
a závazků, které předtím sami dohodli. Měli by s nejvyšším nasazením pečovat o křehké
společenské hodnoty, nikoli vědomě přispívat k jejich soustavné erozi. Celospolečenská
cena, kterou za takové populistické a krátkozraké politické jednání platíme, je totiž
v konečném důsledku penězi nevyčíslitelná.
K tématu vystoupil v DVTV synodní senior Daniel Ženatý. Záznam je ke zhlédnutí zde.
23.01.2019, 17:10

Vyznáváme a jsme vděčni
Prohlášení synodní rady ke 100 letům od vzniku Českobratrské církve
evangelické.
Naše Českobratrská církev evangelická (ČCE) si letos připomíná 100 let od svého vzniku
sloučením českých sborů reformované a luterské církve v českých zemích
v jedno společenství. ČCE převzala učení obou tradic, a navíc se vědomě a s radostí
přihlásila k české reformaci 15. století a ke „staré Jednotě bratrské“. Vykročila tím k
myšlenkové rozmanitosti a otevřenosti. Jsme vděčni, že jsme mohli v naší církvi
pravidelně slýchat biblickou zprávu o Království Božím, jež je určeno tomuto světu a
dává naději přesahující náš život, poznávat orientující osobnosti a nacházet přátele
sdílející týž základ života. Jsme vděčni za to, že se evangelíci mohli významně podílet na
srozumitelném šíření evangelia, mimo jiné také při práci na novém českém ekumenickém
překladu Bible.
Dnešní podobu ČCE ovšem během uplynulých 100 let ovlivnila řada následných
společenských proměn i politických zvratů. Nadšení z nového, samostatného
československého státu přineslo národní vzepětí, které, jakkoliv s evangeliem nemělo
mnoho společného, silně pronikalo i do sebevědomí nového církevního společenství.
Očekávání, že „národ český stane se národem Husovým“ a všichni spočinou pod křídly
evangelické církve, se záhy ukázalo jako mylné a naivní. Následné zklamání snad přispělo
k postupnému poznávání, že církev neroste a nežije ani z tradice, byť skvělé, ani z
nadšenectví, ani z nacionalismu, ani z negace minulého, ale z poslušnosti Božího Slova a
z důvěry v Boží zaslíbení.
Po dvaceti letech svobodného rozvoje následovalo padesát let nesvobody. Nacistický
režim zasáhl krutě především naše židovské spoluobčany. V tísnivé atmosféře hrozby
krutých trestů a všudypřítomného strachu žily i církve. Vzpomínáme s úctou členů církve,
kteří do zápasu o svobodu a důstojnost vložili své životy, jakož i těch, kteří jim a jejich
rodinám byli oporou. Mnozí zapojení do odboje zaplatili životem. Vyznáváme, že po
porážce nacismu naše církev nedokázala odmítnout obecně sdílenou touhu po odplatě, jež
vyústila v odsun Němců.
Na tuto atmosféru ve společnosti navázala komunistická „diktatura dělnické třídy“ třídní
nenávistí a persekucí „nevědeckých názorů“, bojem s náboženským „tmářstvím“. Lidé
opouštěli církev ze strachu o zaměstnání, o přístup dětí ke studiu, mnozí však odkládali
svoji příslušnost k církvi velmi lehce. Jsme vděčni za ty, kteří navzdory ponižování,
šikaně či zesměšňování ve sborech setrvali a přiváděli i své děti. S úctou vzpomínáme
všech obětí „třídní nenávisti“ a násilné kolektivizace, kteří byli vězněni, zbaveni všeho
majetku, vyhnáni ze svých hospodářství, zvláště pak těch, kteří vše snášeli pro svoji víru.
Ne vždy nacházeli ve svých sborech oporu a solidaritu. V roce 1968 synod ČCE vyznal
dosavadní nestatečnost církve, ale na nový nápor „normalizace“ síly opět nestačily.
Vyhlídky na zvrat režimu nebyly příliš reálné. Vážíme se těch, kdo se chopili naděje, že
„socialistické zřízení“ bude možno reformovat, humanizovat a dožadovali se svobody a
dodržování stávajících zákonů a mezinárodních závazků. Pro vedení církve představovali
komplikaci a nedostalo se jim vždy porozumění ani ve sborech. Jejich chápání křesťanské
angažovanosti později plně souznělo s prohlášením a působením Charty 77, k němuž se
někteří z nich přihlásili.

Připomínáme-li si sté výročí založení Českobratrské církve evangelické, nečiníme to
proto, abychom ji oslavovali. Není co oslavovat kromě Pána Boha. Jsme vděčni za to, že
již téměř třicet let žijeme ve svobodě, a za možnosti, které svobodné poměry přinesly pro
evangelické školy, pro práci naší Diakonie. Stále a ve všem spoléháme na Boží
milosrdenství. Naše sbory jsou menší, slabší, mnoho kdysi živých sborů živoří, některé už
zanikly. Výhled do budoucnosti zakrývají starosti. Prosme o dar porozumět tomu, co od
nás Pán chce v dnešním měnícím se světě. Nepovažujeme snad za pravé křesťanství to, co
není důležité, a to podstatné nevidíme nebo k tomu nemáme odvahu? Jak máme rozumět
národům v pohybu, změti náboženství, věr a pověr, přívalu informací o událostech v
zemích, které pro nás byly ještě nedávno daleko a dnes jako by byly za našimi dveřmi?
Nejde především o to, jaká byla naše minulost, ale o to, jaké je naše poslání dnes. Kam jde
dnešní svět a jaké je naše místo v něm? Nejde pouze o naše sbory, jde o společnost, v níž
žijeme. Jde o svět, který Bůh miluje a nás do něho postavil, abychom uprostřed něho žili
jako Kristova církev a vnášeli do něho porozumění i otevřenost druhým, soucit a
solidaritu, pravdu a lásku, radost a naději.
16.12.2018, 00:53

Zvony připomenou konec první světové války
V neděli 11. listopadu od 13.30 se po celé Evropě rozezní zvony na znamení
100. výročí od konce první světové války. ČCE se přidává k této iniciativě a
vyzývá farní sbory a jejich zvoníky, aby ji podpořili zvoněním.
Nápad vznikl ve Velké Británii, kde každoročně v tento den zní ve 12.30 hod. tamního
času (13.30 SEČ) zvony katedrál, chrámů, kostelů, radnic, kaplí a zvoniček. Vzhledem k
jubileu by se tentokrát měla z události stát celoevropská záležitost. Zvony jednak uctí
památku obětí, jednak připomenou konec válečného konfliktu, který se poprvé v dějinách
stal celosvětovou bolestivou zkušeností.
V České republice podpoří zvonění Ministerstvo obrany a připojí se k němu
Římskokatolická církev i členské církve Ekumenické rady církví. V roce stého výročí
konce první světové války si chceme tisícovkami zvonů znějících ve stejný okamžik
připomínat hodnoty, které nás spojují, a také to, jak nesamozřejmý a vzácný je mír.
Budeme rádi, když o akci budete ve svých sborech a městech informovat a zapojíte se
několikaminutovým symbolickým zvoněním.
06.11.2018, 17:29

Dopis synodního seniora ke stému výročí konce první světové války
Dokument Společenství evangelických církví v Evropě

Vyjádření synodní rady k Istanbulské
úmluvě
Přinášíme stanovisko synodní rady Českobratrské církve evangelické k
diskuzi o Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a
domácího násilí (o tzv. Istanbulské úmluvě).
Znepokojuje nás, že parlamentem připravovaná ratifikace Istanbulské úmluvy vyvolala ve
společnosti vypjatou a věcně nepřiměřenou diskuzi.
Považujeme za potřebné vyjadřovat se jasně a zřetelně k důležitým otázkám veřejného
života. Nepřipojili jsme se ke kategorickým soudům zaznívajícím od představitelů
některých církví. Nesouhlasíme s tím, že úmluva, která má zakotvit mezinárodní standard
ochrany před různými formami násilí, je rafinovaným pokusem vnést do našeho právního
řádu pochybná ideologická měřítka.
O ratifikaci úmluvy rozhodnou volení zástupci, a to svobodně a podle svého nejlepšího
svědomí. Věříme, že střízlivě posoudí, zda mohou z dobrého úmyslu vyplývat nějaká
rizika a nebezpečí pro svobodnou společnost a právní stát.
Respektujeme, že na Istanbulskou úmluvu mohou mít křesťané různé pohledy. Osobně
jsme toho názoru, že by se ČR měla přihlásit ke státům, které se nesmiřují s různými
formami zneužití moci a smlouvu již ratifikovaly.
30.10.2018, 12:10

Slovo synodní rady ke sto letům republiky
Přinášíme prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické ke stému
výročí republiky.
Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem Československé republiky.
Ta souvislost není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti
ke svému osamostatnění, nýbrž se také přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející
demokratickou společnost.
V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově
objevovali a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto
odpovědnost připomínat.
Demokracie není samozřejmostí. Není ani jen formálním zřízením, nýbrž vztahem
k druhým lidem a k okolnímu světu. Svoboda v demokracii znamená nejen názor mít
a projevovat, nýbrž hledat v rozhovoru obecné dobro, nad výměnou názorů a postojů ctít
kritérium pravdy a vždy mít ohled na slabé.
Naším národním zájmem není sebestředná uzavřenost, nepřátelská k okolí, nýbrž
přátelství a spolupráce se všemi, kdo respektují lidskou důstojnost a práva a usilují o
spravedlnost a pokoj.
Čerpejme inspiraci a sílu z Kristova evangelia a za naši republiku a její obyvatele se
modleme.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické
24.10.2018, 13:24

Ať zvony ohlašují mír!
V pátek 21. září se od 18.00 hodin u příležitosti Mezinárodního dne míru
rozezní zvony katedrál, chrámů, kostelů, kaplí a zvoniček. Svým zvukem
připomenou solidaritu a mír napříč hranicemi.
Každý den zní po celé Evropě miliony zvonů. Dlouhá staletí nás jejich zvuk provází a
ohlašuje čas k práci, odpočinutí i k modlitbě. Zvony na věžích kostelů, na radnicích,
vesnických zvoničkách nebo hřbitovech se staly běžnou součástí našich životů i
symbolem naší kultury, tradic a zvyků. Reprezentují nejen náboženství, ale i plynutí času,
události veřejného a politického života, umění... Jejich údery připomínají důležitá výročí a
ohlašují výjimečné události.
Zvuk zvonů i samotné zvonařské řemeslo jsou staré tisíce let. Známe je nejen z
křesťanských katedrál, ale i buddhistických chrámů, šintoistických svatyní a veřejných
budov napříč národy a kontinenty. V roce stého výročí konce první světové války a 400
let od začátku třicetileté války (370 let po jejím konci) si chceme tisícovkami zvonů
znějících ve stejný okamžik připomínat hodnoty, které nás spojují i to, jak nesamozřejmý
a vzácný je mír.
Českobratrská církev evangelická se proto připojuje k Ekumenické radě církví a České
biskupské konferenci a vyzývá farní sbory a jejich zvoníky, aby tuto mezinárodní
iniciativu podpořili a zapojili se v pátek 21. září od 18.00 do 18.15 symbolickým
zvoněním.
Své zvonění můžete registrovat i na interaktivní mapě a následně sdílet i snímky z akce.
19.09.2018, 21:55

K 50. výročí okupace
Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností
odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.
Události 21. srpna 1968 krutě udupaly naděje na svobodný život v tehdejším
Československu. Mnozí tu trpkou bezmoc a bolest pamatujeme. Proto jako ti, kdo žijí ve
svobodném státě a mají zkušenost života v totalitě, podporujme všechny, kdo na této
planetě žijí v útlaku a po svobodě touží. Modleme se za ně a žádejme představitele našeho
státu, aby se jich aktivně zastávali.
Važme si toho, že žijeme ve svobodě a demokracii, a s občanskou odpovědností
odmítejme všechny projevy, které je ohrožují.
Synodní rada ČCE
21.08.2018, 09:50

Synodní rada vyzývá k pomoci uprchlíkům
Česká republika oznámila, že nepřijme žádné uprchlíky ze skupiny 450 lidí, kteří
uvízli v rybářské lodi nedaleko italských břehů. Premiér Babiš i ministr zahraničí
Hamáček vzkázali, že Česko nevyhoví naléhavé žádosti Itálie a ani jednomu z
migrantů nepomůže.
Vyjadřujeme své znepokojení nad tímto postojem české vlády a vnímáme jej jako projev
nesolidarity k lidem v bezprostředním ohrožení i k partnerům v rámci evropského
společenství. Svým zamítavým stanoviskem se Česká republika zpronevěřuje zásadám
civilizovaného světa, k němuž se chce počítat, a který stojí mimo jiné na tradici a
hodnotách křesťanské víry.
Již loni v létě se na nás obrátila Federace evangelických církví v Itálii s prosbou o
spolupráci v situaci, kdy pro jejich zemi představují přes moře připlouvající migranti
velké a bez podpory dalších evropských zemí jen obtížně unesitelné břemeno.
Jsme přesvědčeni, že náš stát je schopen ve spolupráci s ostatními evropskými partnery a
institucemi účinně zasahovat proti ekonomické migraci a organizovanému obchodu s
lidmi.
Zároveň důvěřujeme státním i nevládním organizacím a vnímáme, že naše společnost má
dostatek sebevědomí, morálních sil i efektivních nástrojů k podpoře těch opravdu
potřebných.
S veškerou odpovědností nabádáme ke vzájemné solidaritě. Ježíšova slova o pomoci
bližnímu v nouzi zní z evangelia zřetelně. Tváří v tvář bezprostřednímu ohrožení
konkrétních lidí nesmíme zůstávat přezíraví a neteční.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
18.07.2018, 10:39

Setkání připomnělo památku JUDr. Milady
Horákové
Doktorka Milada Horáková se stala jednou z obětí totalitního režimu u nás.
Statečnou členku smíchovského evangelického sboru a výjimečnou ženu
zavraždili představitelé režimu 27. června 1950 v pankrácké věznici.
Po 68 letech si představitelé státu, bývalí političtí vězni i zástupci občanské společnosti
připomněli památku obětí krutého komunistického režimu. Symbolem utlačovaných se
stala JUDr. Milada Horáková, právnička, politička a oběť justiční vraždy během
vykonstruovaných politických procesů v 50. letech minulého století.
Setkání 27. června na autentickém místě komunistické vraždy v areálu pankrácké věznice
se za Českobratrskou církev evangelickou zúčastnil první náměstek synodního seniora
Pavel Pokorný a někdejší disident, evangelický farář Miloš Rejchrt (v roli zástupce Etické
komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu).
Projevy přítomných zdůraznily, že právě v den, kdy si připomínáme oběti komunistické
zvůle, jmenuje prezident republiky na Pražském hradě vládu, která se bude
pravděpodobně opírat o hlasy komunistů a přizve je k přímému spolurozhodování v
našem státě. Zástupci Hradu ani vlády se pietního shromáždění v Praze na Pankráci
nezúčastnili.
"Choď světem s očima otevřenýma a poslouchej nejen své bolesti a zájmy, ale i bolesti,
zájmy a tužby těch ostatních. Neříkej nikdy nad žádnou věcí: do tohohle mi nic není.
Všechno tě musí zajímat a hlavně o všem musíš hloubat, porovnávat, dávat si jednotlivé
jevy dohromady. Člověk nežije na světě sám - v tom je veliké štěstí, ale také ohromná
povinnost. Ta povinnost je v prvé řadě v tom nebýt a nečinit se výlučným, tedy splynout s
potřebami a cílem ostatních…," napsala Milada Horáková své dceři Janě krátce před
popravou.
03.07.2018, 14:06

Prohlášení synodu k aktuálnímu
společenskému dění
Čtvrté zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické, které se sešlo v
Litomyšli ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2018, přijalo toto prohlášení:
„Českobratrská církev evangelická je spjata se společností, ve které žije. Proto nesmíme
připustit, aby někdo o své vlastní vůli například určoval, co smí herci hrát, nebo na co se
smí diváci dívat, jak se stalo při divadelním představení Naše násilí a vaše násilí v Brně
26. 5. 2018. Nejde nám o interpretaci divadelní hry. Odmítáme však, aby skupiny spojené
s fašismem či neonacismem používaly křesťanské hodnoty jako zástěrku pro své jednání.
V následování Krista se potkávají lidé všech ras a národů, sociálního a ekonomického
postavení. Proto odmítáme, aby lidé, kteří šíří nenávist a brání svobodě, mluvili jménem
křesťanů.“
Litomyšl 2. 6. 2018, 4. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické
02.06.2018, 17:24

Okupace 1968 - výzva spoluobčanům
Iniciativa "Okupace 1968" připomíná oběti srpnové invaze vojsk Varšavské
smlouvy do tehdejší ČSSR. Cílem je označení skutečných míst, kde došlo k
násilí a tragickým událostem, a jejich případné osazení pomníčky a
pamětními deskami.
V roce 50. výročí invaze armád Varšavské smlouvy má stále jen malá část z takřka 140
obětí pamětní desku nebo pomníček na místech, kde se vraždy nebo zabití skutečně
odehrály, připomíná spisovatel, nakladatel a někdejší farář ČCE Petr Pazdera Payne.
Představil proto veřejnosti svou Výzvu spoluobčanům - Okupace 1968, v níž nabádá k
vyhledávání a provizornímu označování míst násilností proběhlých od srpna 1968
přibližně do konce tohoto roku. Následně je podle Výzvy žádoucí začít jednat s vlastníky
takových lokalit o případném umístění stálé pamětní desky nebo pomníčku. V dalším
kroku by se podle Payna mohlo iniciovat např. přejmenování dané ulice na památku obětí.
Cílem je připomenout a odpovídajícím způsobem uctít oběti srpnové invaze přímo na
místech těchto nepotrestaných, mnohdy nedostatečně vyšetřených a pozapomenutých
vražedných činů. "Synodní rada vítá iniciativu bratra Petra Pazdery Payna, který vyzývá
k oživení naší paměti, připomínce konkrétních jmen a příběhů a případně vytvoření
pomníčků obětí invaze ze srpna 1968," reaguje 1. náměstek synodního seniora Pavel
Pokorný.
Celý text Výzvy najdete na www.okupace.evangnet.cz.
04.05.2018, 14:33

Podpora čínským křesťanům
Pouze osmi čínským křesťanům, kteří v České republice požádali o
mezinárodní ochranu, udělilo ministerstvo vnitra na konci února v Česku
azyl. Zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto.
Rozhodnutí o žádostech, které podali začátkem roku 2016, bylo několikrát odloženo.
Výzvu členům vlády s prosbou o brzké vyhovění žádostem o azyl zaslalo již v září 2016
předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR.
Jsme vděčni za udělení osmi azylů. Křesťané jsou v ČLR kvůli víře pronásledováni, a
pokud by se tam odmítnutí žadatelé museli vrátit, hrozí jim postih a pronásledování. Přáli
bychom si, aby mohli v naší zemi zůstat a svobodně vyznávat svoji víru, pokud tak
nemohou činit ve vlastní zemi.
Právníci zastupující odmítnuté žadatele se hodlají obrátit na soudy, aby rozhodnutí
ministerstva vnitra přezkoumaly. To, že žadatelé aktivně projevují zájem o začlenění do
společnosti, učí se česky, někteří z nich pracují, dokazuje, že nechtějí být závislí na
podpoře a nejsou ekonomickými migranty.
Děkujeme všem, kdo žadatelům pomáhají. Modleme se za čínské křesťany v jejich vlasti i
v naší zemi!

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
06.03.2018, 11:10

Povzbuzení ke studiu teologie
Přemýšlíte o studiu teologie? Staňte se faráři a farářkami. Je jich málo.
Potřebujeme vás.
Naše Českobratrská církev evangelická má letos sto let. Kolik v tom čase bylo příběhů
dospívajících chlapců a dívek, kteří šli studovat teologii. Jen tušili, co je čeká. Hledali,
zápasili, prožili mnoho krásných i těžkých chvil. A přesto většina z nich mohla na závěr
svého farářování vyznat, bylo to tenkrát výborné rozhodnutí. A život na faře byl
neopakovatelný. Vždyť které jiné povolání může něco podobného nabídnout?
Domluvte si rozhovor s farářem, kterému důvěřujete. Ptejte se ho na vše, co pro své
rozhodování toužíte vědět.
Připomínáme, že se snažíme dělat vše pro to, aby podmínky pro farářskou službu byly co
nejlepší. Synody jednají o tom, aby i platy byly lepší, než měly předchozí generace.
Rodiče a prarodiče, dovolte svým dospívajícím dětem a vnukům o studiu teologie vážně
uvažovat. Podporujte a nezpochybňujte, prosíme, jejich křehké rozhodování.
Sestry a bratři ve sborech, povzbuzujte ty, kdo by mohli jít teologii studovat. Zařaďte do
svých modliteb, osobních i liturgických, prosbu, aby Duch svatý vedl mladé lidi k touze
stát se farářem čifarářkou.
Prosme za to, aby nám všem dával Duch svatý moudrost, jak osobně hovořit s mladými
lidmi o své víře. I tak se bude stávat studium teologie hodnověrné a přitažlivé.
Vaši
Vladimír Zikmund - synodní kurátor
Daniel Ženatý - synodní senior
15.02.2018, 10:01

Slovo pro postní období
Slovo synodní rady Českobratrské církve evangelické k postnímu období, které
začíná Popeleční středou.
Postní čas roku 2018 uvádí podle Hesel Jednoty bratrské Hospodinovo slovo určené jeho
lidu, tedy i nám: Přikázal jsem jim jedině toto: „Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy
budete mým lidem, choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám
dobře.“ Jr 7,23
A slovo Ježíšovo: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte
pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ J 8,31-32
Od Boha padá do našich rozvířených myslí a neklidných srdcí uklidnění. Jako výzva – a
jako naděje. Poslouchejte mě – a budu vám Bohem. Choďte po mých cestách – a povede
se vám dobře. Zůstaňte v mém slovu – a poznáte pravdu. Ona vás učiní svobodnými.
Užijme postní čas ke ztišení. Ptejme se sami sebe, jak Bohu nasloucháme, jak mu věříme.
Objevujme stále nově, že se smíme modlit, trpělivě naslouchat, že být pokorný a tichý
neznamená být odstrčený nebo slabý. Učme se, že je možné žít střídmě, a přitom v
plnosti, aniž bychom si stěžovali na nedostatek či na své okolí.
Dívejme se kupředu ke Kristovu vzkříšení. Spatříme v dáli světlo naděje. A takto posíleni
pak nalezneme sílu ohlédnout se zpět. I na těch sto let, které byly naší církvi dány.
Litujme toho, co dobré nebylo, to když jsme Boha neslyšeli a nevěřili mu. Čiňme pokání a
prosme jej za odpuštění. A těšme se z toho, co bylo dobré. Kdy jsme Boží věrnost
poznávali. Buďme vděčni.
Požehnaný a klidný předvelikonoční čas přeje synodní rada.
15.02.2018, 09:53

Co můžeme udělat pro svět? Zamyšlení v
postním období
Co můžeme udělat pro svět kolem nás? I k takovému zamyšlení vede postní
období, tedy čas před Velikonocemi, který letos začíná 14. února.
Českobratrská církev evangelická nabízí lidem hned několik netradičních možností, jak
postní dobu strávit, a to postní kalendář nebo akci Autopůst. Novinkou je kalkulačka, díky
které si lidé spočítají skutečnou úsporu času při jízdě autem.
Postní kalendář (v příloze, FB událost) přináší na každý den jeden nápad na vyzkoušení
něčeho nového, co prospěje člověku samotnému i jeho okolí. Někoho osloví jen některé
náměty, jiný může jednotlivé body sbírat podobně jako třeba kešky nebo bobříky. Tuto
„hru“ lze hrát sám se sebou, zapojit do ní rodinu nebo přátele.
Kalendář například nabízí náměty, jak si spočítat vlastní ekologickou stopu, jak se
vyhnout nebezpečné chemii při úklidu, jak zodpovědně vybírat mobilní telefon nebo
k čemu je dobrá občanská angažovanost. Neděle jsou vždy věnovány krátkému
biblickému zamyšlení od evangelických farářů.
Druhou akcí je Autopůst (http://autopust.cz/, FB událost) – výzva strávit postní období
(nebo alespoň jeho poslední týden) bez auta, či používání auta vědomě omezit. Tato akce
se v České republice koná pravidelně od roku 2011 a účastní se jí několik stovek lidí.
Inspirací se stala podobná akce v Rakousku a Německu. Na webu akce najdou zájemci i
kalkulačku umožňující výpočet úspory času při jízdě autem.
Obě aktivity jsou impulsem k hlubší úvaze nad naším přístupem k životnímu prostředí.
V Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země, a měli bychom
se k ní proto chovat zodpovědně. Ideálním cílem je, aby akce měly přesah i do pozdější
doby a lidé si vyzkoušené možnosti trvale zachovali.
Akce připravil poradní odbor pro otázky životního prostředí Českobratrské církve
evangelické ve spolupráci s Českou křesťanskou environmentální sítí.
05.02.2018, 11:07

Plakát Autopůst 2018
Postní kalendář

Církev postaví na Praze 7 novou školní
budovu
V Rajské ulici vyroste nová základní škola. Postaví ji Českobratrská církev
evangelická, která do nových prostor přesune Bratrskou školu ze sousedního
objektu, pronajatého od městské části. Do uvolněné budovy Praha 7 umístí svou
základní školu.
„Každý rok otevíráme v našich školách nové třídy. Podle demografické studie budeme
muset do budoucna zachovat tempo zhruba dvě nové třídy v základních i mateřských
školách ročně. Snažíme se maximálně využívat dotací, přesto jsou naše finanční možnosti
značně omezené. Velmi proto vítám řešení, kdy se podaří zachovat zavedenou a oblíbenou
Bratrskou školu a zároveň si uvolníme své prostory pro další rozšiřování školních
kapacit,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (PRAHA 7 SOBĚ).
Bratrská škola působí na území Prahy 7 již téměř dvacet let. Českobratrská církev
evangelická ji provozuje v budově v Rajské ulici, kterou má od městské části pronajatou
do roku 2020. Praha 7 poté bude objekt potřebovat pro zřízení své základní školy.
„V budově bohužel není jídelna ani tělocvična. Před dvěma lety jsme z tohoto důvodu
pořídili sousední nevyužívaný pozemek. Postavit zde novou školu je však nad naše
finanční možnosti, zároveň nechceme, aby po roce 2020 Bratrská škola v Praze 7 zanikla.
Dohodli jsme se proto, že Českobratrské církvi umožníme na našem pozemku postavit
svou školní budovu. Její jídelnu a tělocvičnu pak budou využívat i žáci z naší školy,“
vysvětlil zástupce starosty Prahy 7 Kamil Vavřinec Mareš (PRAHA 7 SOBĚ).
Městská část Praha 7 přenechá pozemek formou práva stavby Českobratrské církvi
evangelické na dobu 99 let. Ta zde postaví podle hmotové studie zpracované městskou
částí jak svou školu, tak tělocvičnu a jídelnu pro oba objekty. Bratrská škola tak bude
nadále působit na území městské části a dle smluvního ujednání bude přednostně přijímat
děti z Prahy 7, tak aby tvořily alespoň dvě třetiny z celkového počtu žáků.
Přípravy na stavbu nové budovy již začaly. „V současné době pracuje na studii a dalších
částech projektové dokumentace tým pod vedením architektky Hany Seho. Pokud
nenastanou nepředvídatelné komplikace například při průzkumu pozemku, měla by škola
stát v roce 2021,“ vysvětlila koordinátorka škol Evangelické akademie Helena
Wernischová.
Evangelická akademie je církevní zařízení, které sdružuje vyšší odborné školy,
konzervatoř, střední školy ukončené maturitou nebo výučním listem a základní školu,
která umožňuje také domácí vzdělávání. Celkem šest škol se nachází v Praze, Brně,
Olomouci a Náchodě.
22.01.2018, 19:16

Prohlášení k prezidentským volbám
Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické ke 2. kolu
prezidentských voleb.
Čeká nás druhé kolo prezidentských voleb. Tento okamžik považujeme za důležitý pro
směřování naší země. Proto vyzýváme každého, aby se voleb zúčastnil.
Chceme prezidenta, který usiluje o slušnost a spravedlnost, zastává demokratické hodnoty
a záleží mu na důstojnosti a hodnotě každého člověka. Přejeme si, aby naše země byla i
v dalších letech součástí západního světa a měla své místo v evropské i světové politice.
Ve druhém kole prezidentských voleb proto dáme hlas Jiřímu Drahošovi. Využijte i vy
svého práva volit svobodně a zodpovědně.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické
V Praze 19. ledna 2018
19.01.2018, 10:08

