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Anotace 

Diplomová práce pátrá na základě archivních dokumentů po profilu synodu 

Českobratrské církve evangelické od roku 1990. První kapitola představuje 

postavení synodu v církvi a naznačuje krátce problematiku vyrovnání se 

s obdobím komunistického režimu, zvláště pak je rozvedena účast některých 

ordinovaných duchovních v politice a stručná reflexe „listopadových“ událostí.  

Následující kapitola je zaměřena na komplexní postihnutí práce synodu na 

základě roztřídění usnesení do různých kategorií. Výsledky analýzy jsou 

uvedeny ve třech grafech. Cílem analýzy je ukázat převládající typ usnesení a 

typ, kterého se naopak na zasedání příliš nedostávalo.  

Třetí, nejobsáhlejší kapitola se zabývá nejdůležitějšími tématy, která byla 

řešena na synodu. Popisuje vznik problémů, jejich vývoj a důsledek pro církev. 

Pro vyobrazení profilu synodu ČCE jsou vyzdvižena témata: směřující dovnitř 

církve: církevní legislativa, prakticko-teologická témata (církevní školství, 

ordinace a křest, …), samostatné téma Diakonie ČCE a témata, kterými chtěl 

synod vyjádřit svou vůli. Tato třetí skupina přesahuje svým charakterem 

hranice církve. Synod se jimi obracel do necírkevního i církevního prostředí a 

také do oblasti ekumeny. 
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Summary 

This thesis looks at the general character of the Synod of the Evangelical 

Church of Czech Brethren (ECCB), based on archival documents since 1990. 

The first chapter describes how the Synod functions within the church, and 

briefly mentions the issue of coping with communism, especially how some 

pastors got involved politically. I also touch on the events of the Velvet 

Revolution. 



 

The next chapter focuses on an analysis of the Synod‘s work based on 

classifying the Synod‘s resolutions into different catogories. The results are 

given in three diagrams. The goal of this analysis is to show which types of 

resolutions dominate and which types are more unusual. 

The third, more extensive chapter deals with the most important topics being 

resolved in the Synod. It describes the origin of issues, its progress and 

consequences for the Church. To show the character of the ECCB Synod, I 

highlight its internal discussions regarding Church law, the practical and 

theological discussions on church education, ordination and baptism, etc. Then 

I discuss the ECCB Social Welfare organisation, a free standing topic, as well 

as subjects that have revealed the Synod’s views. This third group addresses 

the Church’s outside concerns. The Synod talked about these topics both inside 

and outside the Church, as well as with the ecumenical environment. 
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Úvod 

 

Diplomová práce představí profil synodu ČCE po roce 1990. Témata 

synodních zasedání nebyla doposud komplexně zpracována, proto na základě 

archivních dokumentů zanalyzuji, jakým tématům se synod „svobodně“ 

věnoval a která témata pro něj byla stěžejní. 

Sémantika slova profil nám nabízí několik možností, jak uchopit toto téma. 

V technickém odvětví jde o jakýsi průřez. Slovo profil se používá pro 

zachycení charakteru osoby či uskupení. Profil se však také používá, díváme-li 

se zejména na člověka z odstupu, z boku, z nějakého konkrétního stanoviska, a 

tento pohled nám poskytne výhled na jeho výrazné obrysy. V diplomové práci 

půjde o kombinaci významů tohoto slova. Nelze se zabývat všemi tématy, 

půjde o průřez důležitých rozhodnutí, kterým se synod od roku 1990 věnoval. 

Změna režimu znamenala pro církev otevření se daleko většímu spektru 

oborů a možnost řešit je svobodněji a bez dohledu. Předmětem této práce bude 

právě výběr témat, která si synod zvolil, jakou cestou se vydal, co měnil a 

k čemu se vyjadřoval. Úkolem práce je ukázat, čím se synod zabýval v 

letech 1990 – 2010, ve svobodné a pluralitní společnosti. 

První část práce představí v úvodu stěžejní, výchozí materiál pro tuto práci. 

Podkapitoly 1.2 a 1.3 budou věnovat pozornost pozici synodu v ČCE, jaká je 

jeho role a jaké jsou jeho formální stránky. Další dva body první kapitoly 

budou koncipovány jako přechod od minulého režimu do svobodné 

společnosti. Půjde ale jen o náznak, o reflexi synodu ČCE minulého období (o 

debaty o minulosti) v této práci nepůjde. 

Druhý blok práce bude věnován komplexnímu rozboru synodu. Na základě 

analýzy usnesení ze zasedání synodu ČCE od roku 1990 budou naznačena 

témata, která za toto období dominovala, kterým se tolik nedostávalo a která 
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byla opomíjena. Půjde tak více méně o statistiku, která naznačí hlavní zájmy 

synodu, a o témata, která synod dlouhodobě řešil a přijal k nim usnesení. 

Třetí část práce bude konkrétně analyzovat jednotlivá vybraná témata 

synodu. Cílem této kapitoly je zjistit a popsat, co synod zajímalo, zachytit 

vývoj práce a částečně zhodnotit výsledky. Nepůjde o pouhý výčet témat, ale i 

o jakousi skladbu, repertoár synodní činnosti. Ten budou reprezentovat témata 

směřující dovnitř církve, jak se synod připravoval na odluku církve od státu, 

komplikovaný vztah Diakonie a ČCE, a v posledním bodě, co synod dával 

najevo veřejnosti ekumenickými aktivitami ČCE, prohlášeními a poselstvími. 
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1 Kapitola 

 

1.1 Charakteristika dokumentů synodu ČCE 

Hlavním zdrojem této práce budou synodní tisky z archivního fondu 

synodní rady ČCE (dále SR). Dokumenty jsou povahy pramenné, některé ještě 

nedávno přijaté a reflektující různorodou činnost církve. Velká část tisků je 

tvořena zprávami z různých úseků církve, povětšinou z provenience synodní 

rady (SR) a jejich poradních odborů (PO). Na každém zasedání má jedno 

z prvních slov synodní senior, který zpravuje synod o důležitých událostech 

v církvi. Lze říci, že ze své pozice má ojedinělý přehled po celé církvi, 

samozřejmě jeho úřad ho do jisté míry limituje, ale také mu dává možnost 

hodnocení dlouhodobé práce v církvi a určitý směr. Pozice vyjádřená slovy 

primus inter pares, která je v intenci „obecného kněžství“, přesně pasuje na roli 

synodního seniora, jakkoliv je vypůjčena z katolického a pravoslavného 

prostředí. Takováto podobná hodnocení podávají všichni členové SR a také 

předsedové různých poradních odborů. Dalším typem zpráv jsou zprávy 

„účelových zařízení“, jako jsou Diakonie, nakladatelství Kalich, Jeronýmova 

jednota, evangelické akademie (založené ČCE) atd. Typ dokumentů, který 

odráží náladu a potřebu církve v seniorátech (relativně zezdola), jsou „návrhy 

z konventů“ a „z vrchu“ SR. Teprve nyní přichází na řadu vlastní práce 

synodu. To, co přišlo jako podněty z církve, pak řeší synod ve svých komisích 

a poté i v plénu. Jedním z posledních dokumentů jsou usnesení, tedy konkrétní 

výstupy práce synodu, které pak ovlivňují chod církve. Ty budou pro tuto práci 

zásadní. 

Nelze probrat vše v rozsahu toho, co skýtá materie synodních tisků, takže 

výsledná práce bude takovou „sondou“ do života a práce synodu. 
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1.2 Formální stránky synodu ČCE 

Při porovnání vnějších znaků synodu konaného od roku 1990 (respektive 

1989 – 26. synod) do roku 2010 (4. zasedání 32. synodu) zjistíme několik 

výrazných změn, které již samy o sobě vypovídají o změně společenské i 

církevní situace. Do roku 1990 se jednání synodu konala ve dvouletých 

cyklech a každé jednání mělo své vlastní pořadové číslo. V roce 1993, kdy 

zasedal synod s pořadovým číslem 28, se situace velice proměnila směrem 

k častějšímu zasedaní. Od roku 1993 zasedá synod každý rok. I doba 

jednotlivých zasedání synodu se v těchto 20 letech proměnila. Dvacátý šestý 

synod měl zasedání tři, politická změna v ČSSR si vyžádala dvě zasedání 

v jednom roce. Dvacátý sedmý synod proběhl v jednom zasedání v roce 1991 a 

mohlo se zdát, že rytmus jednání se vrátí před rok 1989. Opak byl ale pravdou. 

Následující 28. synod v roce 1993 se usnesl, že bude zasedat ve dvou 

zasedáních konaných ve dvou po sobě následujících letech. Ani toto řešení ale 

neznamenalo trvalou změnu a už na 29. řádném synodu, konaném v roce 1995, 

poslanci usnesli (v rámci schválení nového Církevního zřízení), že se budou 

scházet ve čtyřletém cyklu každý rok pravidelně, a pokud bude třeba, bude 

svoláno podle Církevního zřízení (dále jen CZ) a řádů zasedání mimořádné. 

Jen pro úplnost – mimořádná zasedání zasedala v období 29., 31., 32. a 

nejnověji i 33. synodu. Ukazuje se tedy, že ani každoroční zasedání nejsou plně 

dostatečná a že některá témata, která se dotýkají bytostně života církve, musí 

být projednána tímto orgánem ČCE i v jiných než řádných zasedáních.
1
 

                                                 
1
 V celé práci budu používat jednotnou terminologii, co se týče rozlišení: synod, zasedání, 

jednání 
a) synod: Tímto slovem označuji celé funkční období. Například 27. synod trval jeden 

rok a měl jen jedno zasedání. Oproti tomu 32. synod trval čtyři roky a měl šest zasedání. Synod 
od roku 1995 (po novelizaci CZ a Řádů přijatých na 28. synodu) měl nejméně čtyři řádná 

zasedání. Do té doby byla praxe jiná (viz 1.2 Formální stránky synodu). 

b) zasedání synodu: Rozumí se jedno každé konkrétní zasedání, které mělo x-jednání. 
c) jednání synodu: obvykle probíhá několik hodin, každé zasedání má několik jednání. 

Například: 3. zasedání 29. synodu mělo 8 jednání. 
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1.3 Role synodu v ČCE 

Roli synodu v ČCE definuje sama církev na svých webových stránkách 

takto: „Synod je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) 

Českobratrské církve evangelické, složené z volených poslanců z jednotlivých 

seniorátů.“
2
 Synod svolává na návrh předsednictva synodu synodní rada podle 

§ 26 Církevního zřízení ČCE. Mimo tuto parlamentární funkci, slouží synod 

také jako poslední odvolací instance ve věcech týkajících se rozhodnutí 

církevní pastýřské rady
3
. 

Odborná literatura mluví o „synodu“ (řecky „synodos“) církví reformačního 

typu takto: 

 

„V protestantismu však nabyl zvláštního odstínění. Tato zvláštnost spočívá 

v principu delegace (volbou – poznámka autora). Místní obce … vysílají 

některé své členy ke společným poradám s ostatními obcemi o věcech, které 

buď přesahují jejich možnosti, nebo které se dotýkají dalších obcí… “
4
 

 

Tato charakteristika platí bezpodmínečně i pro synod ČCE. 

 

                                                 
2
Synod: Českobratrská církev evangelická: [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. 

Dostupné z: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/163-Vedeni-cirkve-Synod/index.htm; 

http://synodcce.cz/. 
3
 Českobratrská církev evangelická: [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: 

http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/619-Cirkevni-pastyrska-rada/index.htm:  

„Výkon rozhodnutí Církevní pastýřské rady provádí příslušný správní orgán Českobratrské 
církve evangelické. Od rozhodnutí Církevní pastýřské rady (CPR) je možno se odvolat k 

synodu.“ Na okraj: Postup při šetření kázeňských přestupků byl v průběhu sledovaných let 
(1997–2004) několikrát kritizován a byla částečná vůle přeměnit CPR ve zvláštní církevní 

soud, který by fungoval jinak. K této změně (dotkla by se zřejmě i této funkce synodu ČCE) 

ale nikdy nedošlo.    
4
 FILIPI, P.: Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie, Brno: CDK 2000, str. 

118. 

http://www.e-cirkev.cz/rubrika/163-Vedeni-cirkve-Synod/index.htm
http://synodcce.cz/
http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/619-Cirkevni-pastyrska-rada/index.htm


 

14 

1.4 Změna režimu a ČCE 

Zajímavost tématu se sama nabízí. Je jím změna politického systému 

z režimu ovládaného jednou stranou v režim demokratický a pluralitní. Změna, 

která se primárně týká ideového, hospodářského a politického 

směřování/směrování státu se musela dotknout i církve Českobratrské 

evangelické, která už při své konstituci v roce 1918 chtěla čerpat z toho 

nejlepšího z české historie a navazovat na ni a také nést zodpovědnost za další 

vývoj české společnosti. 

 

1.4.1 Přechod do demokratické společnosti
5
 

Shodou náhod, dějinných událostí či, „zbožně“ řečeno, s Božím dopuštěním 

probíhalo 5. jednání 26. synodu ČCE přesně v den studentského pochodu SSM 

po Národní třídě: 17. 11. 1989 ve večerních hodinách byli poslanci synodu 

neznámým/i
6
 očitým/i svědkem/svědky informováni o brutálním útoku SNB a 

dalších složek dohlížejících na „bezpečnost státu“. Předseda synodu a synodní 

senior v jedné osobě ThDr. Josef Hromádka byl vyzván plénem, aby se pokusil 

spojit s předsedou vlády Adamcem, aby mu sdělil vůli synodu, totiž aby „bylo 

okamžitě upuštěno od použití hrubého násilí proti demonstrantům“
7
. Synod se 

dokonce pokusil sehrát i jakousi roli mediátora
8
. Z této iniciativy do jisté míry 

vyplynulo i angažmá ThDr. Josefa Hromádky
9
 v první polistopadové vládě 

                                                 
5
 To, co předcházelo zasedání synodu před rokem 1989 v tomto směru, in: DINUŠ, P.: ČCE 

v agenturním rozpracování StB, Kapitola 3. Období vymezené lety 1980–1989. 
6
 Tisky synodu se o identitě zpravodaje z pochopitelných důvodů nezmiňují. V Ročence 

Evangelické teologické fakulty UK 1992 jsou uvedeni pouze studenti. 

Taktéž: DINUŠ, P.: str. 44, poznámka 57. 
7
 AF SRČCE: 26. synod ČCE 1989, str. 228. 

8
 AF SRČCE: tamtéž: 

Telegram Správě SNB hlavního města Prahy, Generální prokuratuře a ČSR, předsedovi 
vlády ČSR Františku Pitrovi a Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a 

humanitární spolupráci, ve kterém synodem pověření poslanci synodu žádají sdělení „s kým by 

mohli vstoupit v jednání“. 
9
 AF SRČCE: 26. synod 1989: Vyjádření k práci bratra DR. Josefa Hromádky ve vládě. 

Předloženo poslancům synodu, str. 8. 
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(funkce místopředsedy), zvané též „vláda národního porozumění“
10

, Mariána 

Čalfy. Hromádka zasedal ve vládě jako místopředseda už od 3. 12. 1989
11

. Ve 

vládě tedy zasedal již po první rekonstrukci vlády, kterou původně vedl 

Ladislav Adamec, a v této pozici zasedal i ve „vládě národního porozumění“ 

do 5. 2. 1990. 

K politickému angažmá doktora Hromádky je nutné přihlédnout se zřetelem 

na tehdejší okolnosti sestavování vlády. Podle zápisu z jednání
12

 nebylo 

Hromádkovo jméno nekonfliktním. Václav Havel dle tohoto zápisu spíš 

upřednostňoval někoho z katolických kruhů (například při rozhovorech padlo 

jméno Jána Čarnogurského), protože by více reprezentoval poměrné zastoupení 

křesťanů v Československu, navíc podle toho zápisu neměl ani plnou podporu 

synodu. Václav Havel v zápise říká:  

 

„A je Vám známo, že je-li evangelík, který se navíc netěší valné podpoře 

synodu, v tomto postavení a je-li nepoměrně víc katolíků než evangelíků, 

uvědomujete si jakousi vachrlatost Hromádkova místopředsednictví?“
13

 

(Hromádkovo angažmá tedy spíše zapadá do sféry M. Čalfy a ten ho musel, 

aby jej do vlády prosadil a v ní udržel, obhajovat. – Poznámka autora) 

 

Do nejvyšších politických pater po listopadu nevystoupal ze členů ČCE jen 

ThDr. Josef Hromádka. V politice se také angažovali, ale v těchto případech 

byli nominováni OF: Mahulena Čejková (později synodní kurátorka), Rút 

Šormová – později ředitelka diakonie ČCE v Soběslavi (obě ve FS 1990–

                                                 
10

 AF SRČCE: 26. synod 1989–1990, str. 7: Angažmá ThDr. Hromádky v této vládě se také 
odrazilo na pokračující schůzi synodu v roce 1990. Odbor teologický SR vypracoval 

stanovisko k tomu, jestli a jak mohou působit církevní činitelé ve strukturách zákonodárných 

shromáždění. Viz Vyjádření k práci bratra DR. Josefa Hromádky ve vládě. Předloženo 
poslancům synodu.  

11
 ČAPKA, F.: Dějiny zemí Koruny české v datech: FEDERÁLNÍ VLÁDY ČSSR [online]. 

[cit. 2012-07-08]. Dostupné z: http://www.libri.cz/databaze/dejiny/vlady6.html. 
12

 HANZEL, V.: Zrychlený tep dějin: Reálné drama o deseti jednáních, Jednání deváté, 

Edice fondu demokratických iniciativ ČSFR: Praha 1991, str. 431. 
13

 Tamtéž, str. 431: Cituji z rozhovoru, který vedl (nejen) Václav Havel s ministerským 

předsedou Mariánem Čalfou. 

http://www.libri.cz/databaze/dejiny/vlady6.html
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1992), Petr Brodský – nyní „potulný kazatel“ (FS 1990–1992), Zdeněk Bárta – 

ex-předseda představenstva Diakonie ČCE, nyní farář (FS 1990–1992; senát 

2000–2006), Jan Litomiský (ČNR 1990–1996), Jiří Payne (1990, do 

současnosti se pohybuje v politice), později v letech 2002–2006 také Svatopluk 

Karásek a další
14

. Z tohoto letmého výčtu je jasné, že v církvi byli lidé 

s respektem i u necírkevního obyvatelstva, a že v sobě nalezli chuť aktivně 

ovlivňovat politické dění. Proto se synod rozhodl z teologické a biblické 

perspektivy vyhodnotit, jak se k tomuto novému („polistopadovému“) jevu má 

církev postavit (byla zde potřeba jasně ukázat, že se církev vymezuje vůči 

klerikalismu, sepětí „trůnu a oltáře“, že je daleko od tužeb „konstantinovského 

vztahu státu a církve“). Nešlo ale jen o nařízení (spíše o doporučení a 

stanovisko ČCE) těmto členům církve, ale také o to deklarovat, že ČCE nemá 

mocenské ambice, a o to vymezit vztah mezi ordinací a politickým angažmá, 

přičemž je z tisku jasně cítit, že ordinovaný by se měl angažovat jen ve 

výjimečných případech a s vědomím svého sboru a SR (a pokud možno se 

neangažovat „stranicky“). 
15

 

Dvacátý šestý synod na svém 1. odročeném zasedání 75. usnesením vyslal 

ThDr. Josefa Hromádku do „odpovědné práce ve vládě národního 

porozumění
16
“ s tím, že se po tuto dobu politické služby má zdržet funkce 

synodního seniora (místo něj nastoupil 1. náměstek synodního seniora Pavel 

Smetana – později řádně zvolený synodní senior ČCE), s tím, že „ale na 

základě stanoviska PO teologického má právo, protože byl ordinován, kázat a 

vysluhovat svátosti“
17
. Poradní odbor tedy rozhodl, že kdokoliv se bude 

                                                 
14

 LITOMINSKÝ, J.:  Vláda ČR: [online]. 2012 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/historie/ing--jan-litomisky-
2006-2010-19250/. 

15
 AF SRČCE: 2. zasedání 26. synodu 1990: tisk č. 38, str. 1./str. AF 102: K účasti 

ordinovaných služebníků církve na politickém životě. 
16

 Podtrženo autorem usnesení. 
17

 AF SRČCE: 1. odročené zasedání 26. synodu 1990, usnesení č. 75, str. 51. 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/historie/ing--jan-litomisky-2006-2010-19250/
http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/historie/ing--jan-litomisky-2006-2010-19250/
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ucházet o politickou funkci a bude v tomto klání úspěšný, nemůže být zároveň 

zvolený do funkce církevní (ani kazatelské), ale jeho ordinace je platná. 

Toto ale jen na okraj, pro ilustraci. Témata „sametová revoluce“, 

komunistická totalita a ČCE
18
, potažmo synod a vyrovnání se s otázkami, které 

toto období vzbuzuje, nechť jsou řešena v jiné práci. 

Dvacátý šestý synod je pro tuto práci důležitý tím, že byl 29. usnesením 

(které odhlasovali všichni poslanci) přerušen a pokračoval v roce 1990 dvěma 

odročenými zasedáními
19
. I přes tuto radikální společenskou změnu některá 

teologická témata synod řešil kontinuálně. Synod před 17. listopadem řešil 

otázky v základě křesťanské, více méně politicky nezávislé, které by byly 

položeny za jakéhokoliv režimu a které nezapadly, ale pokračovalo se v nich, 

ale přibyly další a byly řešeny svobodně bez obav nátlaku a omezení ze strany 

státu, tedy v úplně  jiném prostředí
20
. Jako příklady uveďme: podíl laiků při 

bohoslužbách, otázka křtu a dvojí křest a samostatně, založení Diakonie (krátce 

před změnou režimu), jakožto orgánu (účelové zařízení) církve pro pomoc 

lidem v nejrůznějších těžkých chvílích života způsobených sociálním nebo 

zdravotním vyloučením ze společnosti (téma Diakonie bude v této práci 

sledováno, hlavně vztah církve k Diakonii), nebo také podklady pro rozhovor 

v církvi o aktuálních rysech reformačního dědictví
 21

 atd. 

 

                                                 
18

 Otázky spojené s minulostí, nebo například srovnání synodu před 1989 a po něm také 
nebudou otázkou této práce. 

19
 AF SRČCE: 2. zasedání 26. synodu ČCE 1990: Hodnocení sametové revoluce v: Zpráva 

SR pro 2. část 26. synodu (autor explicitně neuveden, lze se domnívat, že zprávu přednesl 

první náměstek synodního seniora Pavel Smetana). 
20

 Myšleno tak, že stát např. okamžitě po revoluci zrušil institut „státního souhlasu“ a 
přestal agenturně rozpracovávat členy ČCE. 

21
 Tato témata se projednávala na synodu v roce 1989. 
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1.4.2 Reflexe revoluce synodu v roce 1990 

a) Téma hodnocení činnosti ČCE před rokem 1989 

Přeci jen se zde vnucuje otázka, zdali se v synodních tiscích z této doby 

nenachází nějaká reflexe života církve po roce 1948 do převratu. V tisku 

Zpráva (SR) pro 2. část 26. synodu (který byl rozeslán všem sborům) se 

nachází reflexe synodu. Slova vděčnosti a chvály podložena Ž 103. Ve zprávě 

je jasně deklarován vděk Bohu za pokojnou cestu revoluce, ve které „smíme 

vděčně tušit skryté jednání Boha“. Citát z knihy Jozue 2, 11 pak poukázal na 

fakt nečekaně zvláštního a rychlého zborcení celého socialistického bloku. 

Zpráva SR o stavu církve pro 27. synod z roku 1991 pak dává vhled do diskuse 

v církvi. Mluví se v ní „o selhání všech členů církve“ po roce 1948 „v různých 

oblastech života, i když v nestejné míře“. Ve zprávě se volá po reflexi cesty 

církve v období komunistické diktatury v teologickém smyslu
22

 a zároveň je 

oceněna práce těch, „kteří se nebáli riskovat nejen pohodlí života, ale také 

bezpečí celé své rodiny a vystavili se tak tlaku komunistického režimu“
23

. 

b) Nástin průběhu 26. zasedání synodu 

Zasedání 26. synodu (obě zasedání v roce 1990) se neslo v duchu tvrdých 

diskusí o minulosti a politické angažovanosti v současnosti – velice se tato 

diskuse promítla při tvorbě poselství synodu. Velkým tématem na 2. zasedání 

                                                 
22

 AF SRČCE: 27. synod ČCE 1991: tisk č. 5, bod 1., str. 1: Zpráva SR o stavu církve pro 
27. synod., str. archivního fondu 16: 

„Pochopení socialistické revoluce jako Hospodinův soud nad zpronevěřilou církví, 

pozitivní přijetí socialistického programu, soustředění na budování sborů, sebezáchovné 
procesy při závažných rozhodováních, prorocké služby vůči držitelům moci, pastorační a 

misijní odpovědnosti za hranicemi sborů a církve…“ (Ve zprávě uvedeno více témat pro 
diskusi.) 

23
 Parafráze: AF SRČCE: 2. zasedání 26. synodu ČCE 1990: tisk: Zpráva SR pro 2. část 26. 

synodu ČCE, str. 13. 

FILIPI, P., PIVOŇKA, P.: Ročenka Evangelické teologické fakulty UK – 1992 [online]. 

Praha: ETF UK. 1993 [cit. 2012-07-09]. Dostupné z: http://web.etf.cuni.cz/ETF-

192.html?view=text: „Z poselství synodu je patrné, že na 26. synodu zavál duch jednoty v 

sebekritice i v otevřené podpoře demokratizačních změn československé společnosti.“ 

http://web.etf.cuni.cz/ETF-192.html?view=text
http://web.etf.cuni.cz/ETF-192.html?view=text
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byly lustrace (táhla se až na zasedání 27. synodu) a výzvy těm, kteří „podlehli 

nátlaku StB“, ale i těm, kteří neprávem obvinili členy církve, aby se zpovídali u 

církevní pastýřské rady. To mimo jiné vedlo k diskusi nad otázkou zpovědi, 

která se řešila na zasedání 27. synodu, a bylo zadáno PO teologickému, aby 

k tomu zaujal stanovisko. Diskuse z těchto zasedání se přenesly velmi živě do 

církevního tisku (Český bratr, Protestant) a naopak (nejen) z církevního tisku 

na synod. Lze říci, že z diskusí vyplývá, že synodu šlo nejvíce o věrohodnost 

před církevní i necírkevní veřejností. Toto téma ale nepřekrylo jiná, která budu 

řešit dále. 
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2 Analýza synodních usnesení 

Tato část práce se zaměří na finální práci synodu ČCE, na takzvaná 

usnesení. Efektem analýzy je zachytit intenzitu témat v různé době a vyjádřit ji 

procentuálně. Toto zkoumání synodu na základě usnesení je samozřejmě jen 

jednou z možností. Mohli bychom zkoumat profil synodu na základě hlavních 

témat každého zasedání (to bude částečně tématem 3. kapitoly). Usnesení jsou 

závazná a udílí pokyny směrem do církve, v tomto smyslu se jedná o finální 

práci synodu. 

Co analýza nesleduje: Do analýzy nejsou zahrnuta usnesení přijatá synodem 

týkající se voleb do různých církevních správních orgánů (v tiscích synodu 

jsou to většinou usnesení pod bodem A), vyjma voleb spirituálů (do EA), 

kaplanů (do nemocnic) a studentských farářů. Také návrhy na usnesení 

z konventů či SR, které nebyly přijaty. Tu a tam přihlédnu k těmto nepřijatým 

návrhům ve třetí části, kde budou použita pro dokreslení atmosféry synodu.  

Nejde tedy o svévolný výběr, ale o rozmístění všech usnesení (celkem 1035) 

do různých kategorií od roku 1991 do roku 2010 (pro přehlednost uvádím, že 

celkový počet usnesení je 1153). Držím se tedy dokumentů s názvem usnesení, 

která jsou rozesílána sborům v tzv. sborové zásilce, zasílané zhruba měsíc 

dva
24

 po skončení daného synodu (podle toho, jak rychle se podařilo 

dokumenty synodu zpracovat ÚCK). Pro analýzu jsou ale relevantní pouze 

témata, ke kterým synod přijal usnesení, přičemž pověřil SR, aby je uvedla 

v život církve. 

 

                                                 
24

 Datum určuje ústřední církevní kancelář podle toho, jak rychle se jim podaří celý 

materiál synodu zpracovat. 
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2.1 Výběr témat a jejich charakteristika 

Nejprve krátká legenda ke způsobu řazení usnesení do konkrétních polí v 

grafech, které chceme v tomto bodě zkoumat. Řazení je tematické na základě 

podobnosti (například rubrika „Vzdělání a výchova“) nebo monotematičnosti 

(například Diakonie ČCE) usnesení, která byla na synodu přijata. 

V přílohách I – III jsou graficky znázorněny podklady pro tuto kapitolu. 

V příloze č. I jsou grafy shrnující procentuální zastoupení usnesení podle témat 

od roku 1991 do roku 2010. V příloze č. II jsou ve sloupcovém grafu 

zachycena poměrově témata na každém zasedání synodu zvlášť. V příloze č. III 

jsou pak zobrazeny dvě časové osy. Toto rozdělení témat na dvě části 

napomáhá přehlednosti. V první části jsou zobrazena témata v bodě 2. Ve 

druhé části zbývající (1., 3-6a), 6b ). 

Výslednou práci synodu (usnesení) jsem rozdělil do několika rubrik, které 

mají různou povahu (rozdělení usnesení do rubrik v grafech rámcově odpovídá 

třídění v dokumentech synodu
25

). Zaprvé jsou to čistě monotematické: Komise 

„cesta církve“ (v grafu 2a), Diakonie ČCE (v grafu 3), Personální fond (dále 

jen PF, – v grafu 6b) a částečně ekumenická aktivita na synodu (v grafu 4). Je 

jasné, že přesně oddělit témata nelze vždy. Pod téma Diakonie ČCE budu 

například vkládat také změny CZ
26
, které mění/vyjasňují/zpřesňují vztah 

Diakonie a ČCE. Sociální a duchovenská péče (2d) má také velice blízko 

k práci Diakonie, ale pokusím se jí nechat exkluzivní postavení, protože je to 

jedno z charakteristických témat synodů po roce 1990. Totéž postavení se týká 

změn v CZ a řádech, proto zde bude počet usnesení dublován. V kolonce 

„cesta církve“ jsou shromážděna usnesení, která úkolují tuto komisi či upravují 

                                                 
25

 V dokumentech převládá řazení: A) Volby; B) CZ a řády; C) Správa církve; D) 

Hospodaření. V první polovině 90. let se toto řazení nedodržuje a je někdy i velmi odlišné 

(poznámka autora). 
26

 V tomto případě si dovolím to samé usnesení o CZ a Řádech promítnout i do statistiky o 

církevní legislativě – bude na to upozorněno pod příslušným grafem. 
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její práci a přijímání jejích zpráv. Toto téma jsem vybral z toho důvodu, že na 

prvních synodech byla jasně zřetelná snaha po reflexi chování církve za 

komunismu. Pod Výchovu a vzdělávání (2c) budou zařazena témata Vikariátu 

a přípravy jáhnů pro práci v církvi a církevních škol
27
, které církev spravuje. 

Také u usnesení týkajících se hospodaření (6a) se často stává, že není jasně 

stanovena mez mezi obecným hospodařením a personálním fondem. V tomto 

okruhu se budu při řazení rozhodovat podle dopadů na PF, to znamená, že 

dojde-li k čerpání z/navyšování PF, bude usnesení řazeno do PF. Usnesení ve 

věci PF se také kryjí často se změnou v CZ a řádech (2f), hlavně statutu PF, i 

v tomto případě budu postupovat analogicky jako v případu Diakonie ČCE, 

usnesení bude započteno jak do kolonky PF, tak do církevní legislativy.  

Dalšími dvěma velkými složkami jsou správa církve (2e) a věroučná témata 

(2b). Správa církve obsahuje opravdu široké pole: Od usnesení týkajících se 

slučování, rušení, zřizování farních sborů, podpory misijních míst, přes návrhy 

témat synodů, zveřejňování informací o církvi na internetu, činnost církve ve 

sdělovacích prostředcích, debatu o logu ČCE, organizační věci týkající se 

ústřední církevní kanceláře, nebo také debatu o umístění fakulty ETF UK a 

kanceláře (dříve Kanceláře SR), směrnice například ohledně platu, až po jeden 

velký balík obsahující zpřesňující pravidla pro faráře, sbor, seniorát, povšechný 

sbor (např. zásady a mechanismy, jak postupně opravovat majetek církve; 

pověřování kazatelů mimo církev; ubytování farářů ve výslužbě; pravidla pro 

zřizování kazatelských míst v ČCE; evidence členů ve sborech atd.) a některá 

účelová zařízení (v Bělči, Herlíkovicích, Jánských Lázních, Chotěboři, …). 

Z uvedeného vyplývá, že grafy v příloze č. I a II
28

, vzhledem 

k heterogennímu charakteru, slouží hlavně k orientaci ve dvacetileté práci 

                                                 
27

 Různé typy Evangelických akademií, ETF UK, Biblická a misijní škola aj. 
28

 Příloha číslo II je z technických důvodů a kvůli přehlednosti rozdělená na dvě období, ale 

je nutno ji vnímat dohromady. 
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synodu. I přesto ale grafy rámcově odhalují zaměření práce synodu, a tedy 

vedou nás k hlavní otázce této práce – k profilu synodu po roce 1990. 

V příloze č. I grafy ukazují, že synod musel nejčastěji přijímat usnesení, 

která se týkají správy církve. Na tomto zjištění není nic neobvyklého, ani na 

tom, že na třetím místě se umístily hospodářské záležitosti (19%, respektive 

204) s tím, že připočteme-li ještě rubriku PF (6%, 66), ukáže se, že synod 

musel řešit otázky hospodářské nejčastěji. 

Asi nejvíce zajímavé je umístění rubriky 2f) církevní legislativa na druhém 

místě. Při počtu 19 řádných a 3 mimořádných zasedání nám vychází, že CZ a 

řády se dostaly do centra pozornosti do takové míry, že synod přijal průměrně 

9 usnesení za jedno zasedání (každé toto usnesení ale neznamenalo okamžitou 

změnu v legislativě, toto číslo odráží daleko více diskusi nad legislativou a 

hledání té nejlepší cesty při řešení vyskytnutého problému). Graf v příloze č. II 

pak konkrétně ukazuje, kolik na každém zasedání bylo usnesení přijato. 

V tomto je pak „rekordmanem“ s 24 usneseními zasedání synodu v roce 1995, 

tedy první zasedání 29. synodu, které následovalo po přijetí velké novely CZ a 

řádu (kde bylo vyhlášeno 8 novel: Církevní zřízení, Řád členství v církvi, Řád 

sborového života, Řád pro kazatele, Jednací a volební řád, Řád pro studenty 

bohosloví, Pravidla pro vikariát, Řád pastýřské služby a jedna změna Řádu 

hospodaření církevních sborů
29
). To samozřejmě leccos naznačuje. Zaprvé jde 

o vylepšování novel, „vychytávání much“, také se pokračuje v dlouhodobé 

práci na ŘHCS. Krom pravidel vikariátu se usnesení týkala všech novel, i když 

to byly změny často jen kosmetického charakteru. K podrobnostem se dostanu 

později. 

 

                                                 
29

 Dále pod zkratkami: CZ, ŘČC, ŘSC, ŘK, JVŘ, ŘSB, Pr.vik, ŘPS, ŘHCS. 
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2.2 Výsledky analýzy – podrobně 

Na základě výsledků zobrazujících se v přílohách II a III můžeme 

vyvozovat četnost témat té které rubriky na každém zasedání synodu. Příloha II 

slouží spíše k lepší přehlednosti a doplňuje tak přílohu III
30
, obě vyjadřují 

v podstatě to samé jen jiným formátem grafu. 

Na první pohled nám grafy ukazují, že usnesení se nejčastěji týkala správy 

církve, legislativy a hospodaření, jak jsem uvedl ostatně už výše, a ta ostatní 

tak nějak vytvářejí „komparz“. Přesto, že se ostatní měřené oblasti „krčí“ na 

dně grafů, ukazují na druhý pohled v některých případech ještě zajímavější 

výsledky, a to z důvodu jejich monotematického charakteru (Diakonie, 

Personální fond, Komise „cesta církve“). 

Dále budu postupovat třemi podkapitolami, ve kterých budou řešeny 

konkrétní rubriky. Struktura podkapitol je vedena povahou a záběrem usnesení. 

V první podkapitole 2.2.1 jsou usnesení, která směřují dovnitř církve; v druhé 

je samostatné téma Diakonie ČCE; ve třetí jsou usnesení, která přesahují 

hranice ČCE. 

 

2.2.1 Usnesení směřující dovnitř církve 

a) Legislativa 

Už v úvodu tohoto bodu jsem naznačil, že legislativní činnost je velkým 

charakteristickým rysem synodu po roce 1990. Na každém zasedání se řešila 

změna či dokonce novela CZ či nějakého řádu. Největší hodnoty graf ukazuje 

v letech 1994 (14), 1995 (24), 1996 (10), a pak v letech 2003 (je dáno také 

mimořádným synodem – 18) až 2009 (kdy proběhly v jednom roce celkem 

zasedání tři, jedno řádné a dvě mimořádná – 18). Zvýšená činnost v tomto 

směru v prvním naznačeném období je dána přijetím celé novely CZ a 

                                                 
30

 Graf v příloze č. III neumožňuje přesně odlišit křivky se stejnými hodnotami. 
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některých řádů a poté odstraňováním chyb. V druhém období se opětovně 

řešily novely a velkým tématem byl odvolací systém v ČCE. V roce 2010 pak 

činnost v přijímání změn v CZ a řádech klesla na 8 usnesení. Průměrná 

hodnota usnesení na jedno zasedání synodu činí 11. Tato činnost synodu bude 

výchozím tématem třetí části práce. 

b)  „Věroučná témata“
31

 
32

 

Křivka na grafu, která znázorňuje toto téma, je poměrně dynamická. Od 

roku 1991 do 1994 se usnesení tohoto bodu příliš netýkala (max. 1 usnesení). 

Otázkou, která synod v tuto dobu zajímala, bylo hlavně pojetí ordinace. 

V letech 1995 až 1998 pak téma křtu. Poté opět útlum až do roku 2002. 

V tomto intermezzu témat nebylo tolik, ale nějaká se vyskytovala. Synod dal 

impulz pro tvorbu dodatku k Evangelickému zpěvníku, byla zřízena komise, 

která měla za úkol zpracovat téma homosexuality (z medicínského i biblického 

pohledu), v roce 2001 se začalo pracovat na nové agendě. Od roku 2002 

podobných témat přibývá. Nejvyšší počet usnesení byl přijat na synodu v roce 

2005. Usnesení se týkala: dokumentu budování sboru, dokumentu o 

homosexualitě, práce na zásadách ČCE, zpěvníků pro děti, agendy, ordinace 

presbyterů, služby rozvedených kazatelů, kteří žijí s jinou ženou, účasti dětí při 

večeři Páně (VP) a Dnu reformace. 

Už z tohoto výčtu je jasné, že cílů tohoto charakteru bylo vícero a tabulka 

mírně naznačuje, že se k těmto tématům církev dostávala spíše v druhé 

polovině našeho sledovaného období. (Ještě markantnější je takovýto vývoj 

v sociální a duchovenské péči.) Procentuální hodnota je 6% a celkově bylo 

usnesení přijato 70. 

                                                 
31

 Dále sem také patří: bohoslužebné knihy a dokumenty určené církvi. 
32

 V grafu bod 2b). 
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c) „Výchova a vzdělání“
33

 

Sedmiprocentní zastoupení má téma „výchova a vzdělání“. Toto číslo je 

způsobeno tím, že se poměrně dlouho vedla diskuse ohledně způsobu výchovy 

kazatelů a jáhnů. Jsou sem řazeny změny v pravidlech vikariátu a jáhenských 

zkoušek, také usnesení, která se týkají církevních škol – evangelických 

akademií, Evangelické teologické fakulty, a dnes již zaniklé Vyšší odborné 

školy biblické v Hradci Králové (dříve známé jako Biblická a misijní škola)
34

. 

Křivka grafu poukazuje na to, že k těmto úkolům se církev musela na 

každém zasedání alespoň jednou vyjádřit. Nejvíce hned ze začátku v roce 1993 

(vikariát), poté v roce 1995 a 1996 (většina se týká studentů a absolventů BMŠ, 

ETF) a 1999, 2007, 2009. Od roku 2006 se také v církvi hojně diskutuje téma 

supervize kazatelů, které je do této rubriky také zaneseno. 

d)  „Sociální a duchovenská péče“
35

 

V prvních 13 letech v této oblasti přijal synod usnesení jen v roce 1991 a 

bylo jich dokonce 6, nejvýraznější je téma kaplanská služba ve věznicích. O 

usneseních v oblasti sociální a duchovenské péče můžeme začít mluvit skoro 

až na konci sledovaného období. V roce 2003 a 2004 se usnesení týkají 

diakonské práce v církvi a v roce 2006 pastoračních pracovníků a spirituálů. 

V roce 2007 se rozebíhá velké téma kaplanské služby v nemocnicích, toto téma 

pak převládlo. Je mnoho důvodů se domnívat, že je to proto, že se církev více 

orientovala na vnitřní záležitosti a činnosti sociálního charakteru přenechala 

Diakonii, nebo kazatele, jako se to stalo v případě vězeňské
36

 a vojenské 

duchovenské služby; vysílala je do státních složek, aby spolupracovali 

                                                 
33

 V grafu bod 2c). 
34

 ČECH, M.: Církevní školství: Evangnet [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. Dostupné 
z: http://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:cirkevni_skolstvi. 

35
 V grafu bod 2d). 

36
 Vězeňská duchovenská péče: Podmínky členství [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. 

Dostupné z: http://www.vdpcr.eu/podminky--lenstvi.html. 
 

http://www.evangnet.cz/cce_pruvodce:cirkevni_skolstvi
http://www.vdpcr.eu/podminky--lenstvi.html
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s dalšími duchovními z jiných církví a pracovali více na půdorysu 

ekumenickém než konfesijním. Počet usnesení je trochu vyšší než v případě 

komise „cesta církve“, 19. To jsou 2% z celého balíku usnesení. 

e) Hospodářství (obecné) 

Je to třetí téma s nejvyšším počtem usnesení, celkem 204, který odpovídá 

19%. Synod řešil hospodářské věci církve ve zvýšené míře až od roku 1994, 

potažmo 1995. Do té doby o těchto záležitostech rozhodovala synodní 

zastupitelstva, která byla novelou CZ 1994 zrušena na všech úrovních. Pod 

počet usnesení z roku 1994 se dostane jen jednou, a to v roce 2005, jinak se 

křivka pohybuje v rozmezí 8 až 18 usnesení, v průměru 10 usnesení na jedno 

zasedání synodu. 

Témata: schvalování rozpočtu, církevní repartice, rozvrh sbírek, prodeje, 

nákupy i dluhy atd. Všechny hospodářské záležitosti, až na PF, kterému jsem 

vymezil svoji vlastní rubriku. 

f) Personální fond
37

 

Druhé velké téma synodu po roce 1990, které je monotematické, se týká 

zabezpečení církve a nese název Personální fond (PF). O PF se můžeme začít 

bavit teprve od roku 1993, jak také dokazují grafy. To, proč a k čemu jej synod 

zřídil, načrtnu samostatně ve 3. části práce. Zde se jen sluší říct, že PF měl a 

stále má sloužit jako fond na vyplácení zaměstnanců církve, zejména 

duchovních, a je koncipovaný pro řešení situace odluky církve od státu
38

. 

Usnesení, které se PF týkají, mají většinou povahu správní, to znamená, kolik 

každý rok a v jakém poměru budou sbory odvádět do tohoto zvláštního fondu 

„na horší časy“. Dalším typem jsou usnesení, která promýšlejí statut tohoto 

fondu, a pak ta, která úkolují ten či onen poradní odbor, aby vypracoval různé 

                                                 
37

 V grafu 6b). 
38

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synod ČCE 1993: Tisk 5 str. 3.  
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formy „liberalizace“
39

, nebo aby určil, jak pomoci těm, kteří nejsou schopni do 

tohoto fondu z různých důvodů přispět, případně jak je sankcionovat. Grafy 

nám ukazují období, kdy se k PF přijalo nejvíce usnesení. V roce 1994 se 

logicky po zavedení ukázaly různé problémy, které bylo nutné řešit. Hlavně jak 

pomoci těm sborům, které nemohou tento odvod zaplatit, a jak sbory, které 

zaplatit mohou, motivovat, a způsob dohledu nad fondem. Pokud si již zde 

mohu dovolit drobné hodnocení, tak podle různých dokumentů se spíše 

ukazuje, že církev hledala mechanismy, jak sborům v placení pomoci. 

Například zavedením fondu solidarity. Vše, co je v této problematice vedeno, 

se odehrává v situaci, která trvá dnes již více než 20 let. Velká neznámá totiž 

panuje v otázce, kdy a jakým způsobem (jakoukoliv formou – daňové asignace, 

hmotným či finančním odškodněním atd.) se stát rozhodne vyrovnat 

s církvemi, a tento fond je snahou o zodpovědný přístup církví, respektive 

ČCE, o zabezpečení v případě, že by stát z roku na rok rozhodl, že státní 

příspěvek církvím nebude dál vyplácen. Nelze tedy v žádném případě mluvit o 

„odírání“ sborů, nebo snad o nějaké zvláštní vnitřní církevní dani, ale o 

prostém zabezpečení, které bylo zástupci sborů na synodu schváleno. Tolik 

tedy počáteční hodnocení. 

V dalších letech se o struktuře PF hojně vydávala usnesení v letech 2000, 

2001 a 2003–2006, což se v podstatě rovná 30. a 31. synodu. Je to způsobené 

tím, že se od roku 1999 pracovalo na novém statutu (před tím se vedla 

dlouhodobě diskuse, která se zásadně do usnesení nepromítla), a také tím, že se 

k ČCE přidružily sbory Jednoty Bratrské (JB) a hledal se modus i jejich 

finančního připojení. V druhém období se pak často objevuje otázka 

liberalizace tohoto fondu a stálé jednání o změnách statutu a tato diskuse trvala 

až do konce našeho sledovaného období. 

                                                 
39

 Bude rozvedeno ve 3. části práce.  
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g) Komise „cesta církve“
40

 

Tento bod je spolu s rubrikou „stát a církev“ procentuálně nejmenší. 

Pouhých 12 usnesení za celé naše období se rovná 1%. Do analýzy jsem jej 

zařadil z jediného důvodu, i přesto, že by se našla daleko častěji se vyskytující 

témata. Tím důvodem je velice živá diskuse na prvních porevolučních 

synodech, která se točila právě okolo tématu vyrovnání se s vlastní minulostí. 

Osobně mě zajímalo, jak dlouho a s jakou intenzitou se promítla tato snaha i do 

práce synodu. Komise vznikla na prvním odročeném synodu v lednu 1990
41

. 

Výsledkem pak je, že komise pracovala v letech 1991–1993 a v roce 1997 

ukončila na vlastní žádost svou činnost. V roce 1999 komise s podobným 

zaměřením dostala úkol zabývat se dobou činnosti církve za 2. světové války. 

Tato činnost se promítla v našem grafu jen v tomto roce. O sedm let později, 

tedy v roce 2006, se synod vrátil k tomuto tématu a pověřil komisi novou, která 

pracuje do současnosti. K tomuto bodu se již v dalších částech práce vracet 

nebudu. 

h)  „Správa církve“
42

 

Do této rubriky bylo zařazeno nejvíce témat, která jsou velice různorodá. 

Prvním typem jsou správní rozhodnutí: slučování, rušení, podpora sborů a 

vznik nových kazatelských míst. Také správa účelových zařízení. Inventarizace 

majetku, způsob odměňování v církvi, organizace práce ÚCK, témata synodu a 

také usnesení týkající se délky a podoby synodu (například kdy bude 

bohoslužba, a bude-li s VP). Pak jsem do této rubriky zařadil dlouho řešená 

témata: způsob odměňování v církvi, způsob vizitace sborů, práce komise pro 

dlouhodobou strategii církevní práce, prezentace církve na internetu, logo 

                                                 
40

 V grafu 2a). 
41
AF SRČCE: 2. zasedání 26. synodu ČCE 1990: tisk: Intimace usnesení 26. synodu, 

usnesení č. 72, str. 51. 
42

 V grafu bod 2e). 
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církve, evidence členů církve. Také zřízení komise, která by připravovala 

způsob financování církve v případě odluky. Je toho mnoho, co církev řešila, a 

podle toho vypadá i procentuální zastoupení: 24 % se rovná 254 usnesením. 

Pod 6 usnesení poklesla křivka grafu v příloze č. III jen jednou, a to v roce 

1994, kdy hlavním tématem byla legislativa. Od roku 1998 pak neklesla pod 

10, naopak strmě stoupala v roce 2001 na maximální hodnotu 24 usnesení. 

Vysoké hodnoty byly zaznamenány také v roce 2003 a 2005. I přes kolísání má 

křivka spíše stoupající tendenci a v průměru 13 usnesení na jedno zasedání 

synodu. 

 

2.2.2 Usnesení týkající se Diakonie ČCE
43

 

Na základě přijatých usnesení se ukazuje, že každý synod se vztahem k 

Diakonii zabýval a v některých letech dokonce v takové intenzitě, že musel 

zaujmout nejen jedno či dvě stanoviska, ale v letech 2001, 2003 a 2009 až 6 

usnesení, o jedno méně pak v roce 1991, kdy se jednalo o změně statutu 

Diakonie (z 10. 5. 1989 a úprav z roku 1990) a úpravě CZ, tak aby se nastavil 

funkční vztah. V roce 2001 byla pro nedostatečnost přijata novela Řádu 

diakonické práce (dále ŘDP), která opět upravovala vztah církve a Diakonie.
44

 

Další usnesení se v tomto roce týkala řešení situace v konkrétním středisku, 

poslední usnesení, č. 47, vyzývá ke společné práci orgány SR a Diakonii, aby 

připravily „koncepci humanitární pomoci církve“
45

. Na základě tohoto letmého 

výčtu se tedy nejedná vždy o „hašení požáru“, ale o koncepční práci, která má 

ambici být konstruktivní a propojovat Diakonii s církví
46
, či ji přesně 

specifikovat. Celá činnost synodu v oblasti Diakonie za celé zkoumané období 

                                                 
43

 V grafu bod 3). 
44

 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu ČCE 2001; Tato novela je vedena pod tiskem č. 20. 
45

 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu ČCE 2001, usnesení č. 47, str. 150. 
46

 Tomuto tématu se budu samostatně věnovat. 
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odpovídá 6%
47

 (60 usnesení) celé práce. Drtivá většina těchto usnesení se točí 

právě kolem vztahu Diakonie a ČCE na úrovni CZ a řádů. Debata se táhne už 

od roku 1991 (27. synod), kdy se hlasovalo o statutu Diakonie, a je zatím 

ukončena vyhlášením Řádu diakonické práce až v roce 2011 (po 1. zasedání 

33. synodu). Pro srovnání: stejného nebo podobného čísla dosahují oblasti 

Personální fond – 6% (66 usnesení), Věroučná témata – 7% (70 usnesení), 

Ekumena – 5% (52 usnesení). Přímé srovnání, alespoň co do charakteru těchto 

témat, snese ale jen PF. 

 

2.2.3 Usnesení přesahující hranice církve 

Tři témata: „Ekumena“, „Poselství a rezoluce“, „Stát a církev“, která 

společně spojuje zájem promlouvat i mimo oblast ČCE. Statistiku trochu 

ovlivňuje fakt, že několik prohlášení, či jiných synodních komuniké, se pojí 

s druhými dvěma tématy. Řadil jsem je podle formy, tedy stranil jsem bodu a). 

a) „Ekumena“
48

 

Velice bohatá činnost synodu jsou ekumenické vztahy. Zde podle křivky 

v příloze č. III vidíme stálou aktivitu na tomto poli. Opravdu, témat skrytých 

v této rubrice je mnoho. Vztahy s ŘKC a nekatolickými církvemi jsou v ČCE 

velice živé, a to se promítlo i do synodních usnesení. Hned ze začátku bylo 

přijato šest usnesení, v roce 2003 dokonce 7. V roce 1999, kdy byly k ČCE 

přičleněny sbory Jednoty bratrské (JB), pak pět. ČCE vstoupila za těchto 20 let 

do několika světových křesťanských společenství, na kterých se aktivně 

(alespoň dle usnesení směřujících ke společným setkáním těchto církví) 

podílela a přijala i ekumenické dokumenty. Ekumenických usnesení bylo 

přijato 52, což se rovná 5%. 

                                                 
47

 Příloha č. I. 
48

 V grafu bod 4). 
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b)  „Poselství a rezoluce“
49

 

Synody poměrně často ustanovovaly komise, když chtěly něco závažného 

(nejen) církvi sdělit. Nejvýraznější, co do formy i obsahu, jsou poselství a 

prohlášení. K těmto sdělením jsem ještě přiřadil další komuniké, která mají 

formu rezolucí, dopisu, stanovisek a podobně. 

Poselství jako takových, v námi sledovaném období, synod usnesl celkem 

šest. K tomu bychom měli také pro úplnost přiřadit poselství z 26. synodu (ze 

dvou odročených synodů z roku 1990, kdy se církev pochopitelně chtěla 

vyjádřit k novým poměrům ve státě). Na druhém zasedání synod vypracoval 

dvě poselství, první směřovalo dovnitř církve (téma se samozřejmě týkalo 

minulosti, listopadových událostí a výzev do budoucnosti) a druhé k bratřím a 

sestrám na Slovensku v podobném duchu, s povzbuzením do společné práce. 

Poselství je tedy celkově osm. A pokud bychom sledovali jen tento typ 

prohlášení, viděli bychom, že od roku 2000 žádné další synod nepřijal. To, 

proč tomu tak bylo, je možné vysvětlit tím, že se od tohoto synodu poslanci 

rozhodli změnit povahu svých sdělení. Od této doby se důsledně mluví o 

sdělení jako o prohlášení. Nejde tedy o změnu ve smyslu „od teď už nemáme 

co říct“, ale to, co chceme říct, říkáme jinou formou. Již ne poselství, ale 

prohlášení synodu. Až na roky 1994 (zde se v podstatě jednalo jen o CZ a 

řádech) a 1996 (na kterém se opět hojně projednávala legislativa) každý synod 

nějaké poselství připravil. Poslední sdělení typu poselství, v roce 1999, se 

věnovalo nově vznikajícímu ochranovskému seniorátu uvnitř ČCE, vztahům 

k lidem s homosexuální orientací a otázce uprchlictví. 

Jinak je tomu s druhým typem sdělení. V některých letech synod takovýchto 

sdělení vyslal více než jedno. Ze začátku jsou to vesměs dopisy politikům nebo 

ekumeně. Nebo také stanoviska k určitým potřebám církve – z roku 1993 

                                                 
49

 V grafu bod 1). 
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například „stanovisko k hospodářskému zabezpečení církve“
50

 – většina je 

směřována do církve. Od roku 2001 pak synody přijímaly různá prohlášení a 

stanoviska. Nejvíce jich bylo v roce 2002, kdy se církev dostala kvůli novele 

zákona o církvích a náboženských společnostech
51
do situace, která nově, 

nepříjemně pro církve, formulovala činnost církví v sociální oblasti (s tímto 

zákonem ale také souvisí registrace CZ, které ministerstvo z nepochopitelných 

důvodů nechtělo zaregistrovat). Cituji z návrhu na zrušení tohoto zákona:  

„... tento zákon znemožňuje církvím samostatně zřizovat a provozovat vlastní 

zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb.“
52

 Zpátky ale k analýze 

údajů z grafů. Také v roce 2009 se zvýšil počet na 4 usnesení. Opět synod 

reaguje na konkrétní problém (2 prohlášení), který se týkal sporu na Jižním 

Městě, kde má ČCE svůj sbor, s Magistrátem hl. města Prahy; a dvě se týkaly 

situace v česko-německém příhraničí (kritika: „obchodu s lidmi, sexuální 

vykořisťování žen a zneužívání dětí“) a projevů rasismu, neonacismu a 

antisemitismu v ČR. Prohlášení ani žádná jiná usnesení synod nevydal v letech 

2000, 2004 a 2010. Celkové procentuální vyjádření je 3%, a to se rovná 36 z 

1044 zkoumaných. 

                                                 
50

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE 1993, usnesení č. 41, str. 228. 
51

 Zákon č. 3/2002 Sb. O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 

společností a o změně některých zákonů  [online]. 2012 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: 

http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-89.html. 

 
52

 Návrh na zrušení zákona č. 3/2002, o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností, resp. některých jeho ustanovení: Portál pro církevní právo: Návrh 
podaný skupinou senátorů Ústavního soudu [online]. Praha 2002 [cit. 2012-07-08]. Dostupné 

z: http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/us-navrh.htm: 
Návrh na zrušení zákona č. 3/2002, o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností, resp. některých jeho ustanovení, který podala Ústavnímu soudu ČR 

dne 13. 2. 2002 skupina senátorů PČR. 

http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-89.html
http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/us-navrh.htm


 

34 

c) „Stát a církev“
53

 

Tato rubrika má druhý nejmenší počet usnesení (15), to se rovná 1% z celé 

činnosti synodu. Bohužel do zkoumání této činnosti se promítla volba 

sledovaných témat, kdy několik dopisů či stanovisek směřovaných státním 

institucím bylo zařazeno do předchozího bodu. Nicméně i tak se ukazuje, že 

zpočátku (1991 a 1993) synod komunikoval se stáními orgány, a pak také 

v letech 1999, 2001, 2003 a 2004 (vždy po dvou usneseních). Naprostým 

evergreenem je požadavek církve, aby stát zavedl Velký pátek, popřípadě 

Svatodušní svátky jako svátky státní či dny volna. Toto úsilí k úspěšnému cíli 

dosud nevedlo. Dále pak se často vedla komunikace s MŠMT
54

v oblasti 

výchovy mládeže. Také jsem chtěl sledovat, jestli církev iniciovala změny 

státní legislativy. Ze začátku opravdu v tomto duchu jedno usnesení vzniklo: 

usnesení č. 17 na zasedání synodu v roce 1993 chtělo iniciovat novelu zákona 

č.234/1992 Sb. (zákon o rodině). Synodu šlo konkrétně o doplnění paragrafu, 

který se týkal uzavírání manželství. 

Tato tři témata jsem pojednal v jednom bloku, protože se často usnesení z 

bodu a) dala také zařadit do bodů b) a c). Zároveň jsou zde usnesení, která 

ponejvíce směřují směrem ven z církve, či mají ambici mluvit skrze ČCE 

k daleko většímu obecenstvu. 

 

2.3 Resumé 

V této kapitole jsem se pokusil ukázat dvě věci. Zaprvé procentuální 

zastoupení daných usnesení a zadruhé představení některých důležitých témat, 

která usnesení reprezentují. Není snahou grafů a rozdělení rubrik v nich přesně 

vše rozmístit, to ani kvůli rozdílné povaze usnesení dost dobře nejde, ale 

orientačně poukázat na to, jaké potřeby církev měla a jak je synod musel řešit. 

                                                 
53

 V grafu bod 5). 
54

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
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To grafy splnily. Pomineme-li nutnost řešit správní (i když v této rubrice jsou 

velice zajímavá témata, ke kterým se ve třetí části dostanu) a hospodářské věci, 

pak největším problémem bylo najít co nejvhodnější církevní právní řád. 

Neztratila se ale ani témata charakteru, která spadala do tří skupin: výchova a 

vzdělání, věroučná témata a speciální oblast – Diakonie. PF – další specifické 

téma také velice zaměstnávalo synod a ekumenické snahy ČCE, s 52 

usneseními, také prokazují, že ČCE chtěla na tomto poli být platným hráčem i 

z pozice malé lokální „jednoty“ a patřit do rodiny křesťanských církví. Za 

zmínku stojí i různá prohlášení synodu –  v průměru dosahují skoro 2 na každé 

zasedání. To ukazuje, že ambice synodu oslovovat církevní i necírkevní 

prostředí je poměrně dlouhodobě vysoká (připočteme-li k tomu ještě různá 

vyjádření SR, která v této práci neřešíme). Poslední tři nejméně zastoupené 

oblasti: sociální a duchovenská péče, „stát a církev“ a komise „cesta církve“ 

jsou více méně zanedbatelnou částí celé práce synodu. U prvního jmenovaného 

se to dá pochopit, vzhledem k působení Diakonie, ale na konci sledovaného 

období se zdá, že církev nachází i pole pro tuto činnost, kde práci Diakonie 

využít nemůže. Popelkou je téma „stát a církev“, toto téma se do usnesení příliš 

nedostávalo, ale je to také tím, že usnesení, která se týkají odluky církve od 

státu, jsou spíš vedena dovnitř církve (byla proto vedena v rubrice správa 

církve). Poslední, velice okrajové téma je komise „cesta církve“, tento 

výsledek byl ale očekávatelný, protože komise pracuje samostatně a synod 

v této sledované době zřizoval, či zastavoval její činnost a komise, pokud 

pracovala, předkládala zprávy, které se v usneseních tolik nepromítnou. 

Nicméně to, že komise od roku 2006 opět pracuje, je znamením, že církev 

znovu začala mít zájem zkoumat svou historii. 
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3 Popis a hodnocení konkrétních témat 

 

Ve druhé části jsme se zaměřili na analýzu synodních usnesení, která 

mapovala oblast na základě usnesení synodů po roce 1990. Tato třetí část 

využije poznatky z analýzy, ale více přihlédne ke konkrétním krokům synodu. 

Usnesení také ne tak úplně odrážejí atmosféru, ale ukazují jen konečnou fázi 

práce synodu. Některé synody měly svá konkrétní témata, která se ne vždy do 

usnesení promítla. Také se zaměříme na vývoj těch, která vyjadřují 

nejvýrazněji profil synodu a jeho cestu. Chci poukázat na to, jak se dostávala 

na synodní zasedání, zda impulz k jejich projednávání vzešel zevnitř církve, 

nebo na samotném jednání synodu, či synod reagoval pod tlakem vnějších 

událostí – případně, jaké dopady to mělo na církev. Vše v této kapitole by mělo 

směřovat vždy ke konkrétnímu cíli – tedy k postupnému, alespoň částečnému, 

nahlédnutí do profilu synodu po roce 1990 a následnému hodnocení, které 

představím v závěru. 

Řazení témat bude (přibližně) sledovat linku v bodě 2.2 (2.2.1–2.2.3). 

 

3.1 Témata směřující dovnitř církve 

3.1.1 Profil na základě církevní legislativy 

Jak se ukázalo v analytické části, legislativní úpravy zaměstnávaly synod 

skoro nejvíce po roce 1990. Synod se jim věnoval z 20% své práce, obsadily 

tak suverénně, za rubrikou správa církve, druhé místo. V této části se podíváme 

na některé části CZ, které bylo zapotřebí měnit. 

CZ a Řády přišly „na přetřes“ hned na začátku 90. let.
55

 Už 26. synod se 

usnesl, že bude ustavena komise, která připraví nové znění CZ a Řádů. 

Požadavek na komisi byl docela jasně formulovaný. Legislativní rámec by měl 

                                                 
55

 AF SRČCE: 2. zasedání 28. synodu ČCE 1994: tisk 8A: Geneze novely církevního 

zřízení a Řádů ČCE, str. 76. 
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být štíhlejší než předchozí, demokratičtější, a měl umožnit pružnější reagování 

církve na nově přicházející otázky a podněty. Jednou z největších změn nového 

CZ bylo zrušení instancí zastupitelství
56

 (ve všech třech „jednotkách“
57

 

presbyterně-synodního uspořádání ČCE), které, jak se někteří členové ČCE 

domnívali, brzdila demokratičnost církevního rozhodování. O zastupitelstvech 

se ale vedla diskuse v komisích a byly hlasy pro jejich fungování v pozměněné 

verzi – s menšími pravomocemi – a sbor by si je mohl dobrovolně ustanovit, 

tato změna měla být v §19 odst. 5. Dalším požadavkem bylo „zeštíhlení zřízení 

tj. převedení prováděcích ustanovení ze zřízení do církevních řádů,“
58

 u 

kterých změna nepodléhá tak dlouhé legislativní proceduře. Miloš Lešikar 

zdůvodňoval kompletní novelu CZ a řádů ve zprávě SR takto: CZ: 

 

„CZ a řády plně nereflektují nové možnosti církevní práce a nové úkoly, před 

něž je církev postavena. Jsme v údobí, kdy ještě nedovedeme vyjádřit jasně a 

jednoznačně církevní organizaci pro úkoly, s jejichž řešením teprve 

začínáme. Změny CZ a řádů by měly vyplynout z práce církve. Zatím postačí 

odstraňovat jen ta ustanovení, která by bránila činnostem, které v nových 

podmínkách budou žádostí.“
59

 

 

Komise pro novelizaci CZ a Řádů pracovala od roku 1990, respektive od 

27. synodu v roce 1991. V roce 1992 synod nezasedal, ale na zřízení se 

vytrvale pracovalo mimo zasedání. Komise v součinnosti 

s „rekonstruovanými“
60

 poradními odbory organizačním a právním pracovala 

na novele a předložila 28. synodu na prvním zasedání tři kompletní koncepce 

                                                 
56

 Nebo například vikáři již nebyli dosazováni na první sbor podle zadání SR, ale 
rozhodovali se na základě pozvání sborů. 

57
 Termín CZ: § 4 odst. 1 písmeno a), b), c). 

58
 AF SRČCE: 2. zasedání 28. synodu ČCE 1994: tisk 8A: Geneze novely církevního 

zřízení a Řádů ČCE, bod 5, str. 76. 
59

 AF SRČCE: 27. synod ČCE 1991: Zpráva SR pro 27. synod 1991: tisk 5, str. 4, II. C., 
Miloš Lešikar. 

60
 Termín tisku 8A. 
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(A, B, C) CZ a posléze i řády (ŘČC, ŘSC, JVŘ a ŘK
61
). Šlo tedy o úplně nová 

zpracování svým profilem, ale v různých stupních. Varianta A byla nejnověji 

pojata, varianty B a C se pak více podobaly do té doby platnému CZ, které 

bylo novelizované „usnesením 23. synodu dne 18. listopadu 1983“
62

 ještě i 

s „imprimatur“ od MK ČSSR a sekretariátem pro věci církevní, které bylo v té 

době nezbytné. Synod nakonec přijal variantu A – z pohledu starého CZ 

„nejrevolučnější“. Na 2. zasedání 28. synodu se už tedy pracovalo na konkrétní 

variantě, preambuli a řádech
63

. 

a) Preambule CZ 

Spolu se třemi variantami CZ, byly též předloženy tři varianty preambule.
64

 

Všechny tři se samozřejmě lišily, ale jejich, na první pohled poněkud 

překvapivým, svorníkem se staly úvodní věty, které vyjadřovaly přihlášení se 

k celé obecné církvi. Varianta A, po stránce formy nejprogresivnější, se 

vyjadřuje v úvodu takto: 

 

 „... ve víře ve svatou, obecnou církev Kristovu, jež existuje v celém světě 

rozptýlena do mnoha církevních útvarů.“
65
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 Řád členství v církvi: CZ a řády: Evangnet [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. 

Dostupné z: http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-4_1M/rc.htm. 
62

 KOLEKTIV: Církevní zřízení a řády Českobratrské církve evangelické, Praha: Synodní 
rada ČCE 1984. 

63
 Tento materiál 2. zasedání 28. synodu ČCE 1994 (tisk 8) bude výchozím pro 

porovnávání s aktuálně platným zněním, které bylo přijaté na 1. zasedání 31. synodu v roce 

2003 (a bylo během této doby přirozeně několikrát měněno). 
64

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synod ČCE 1993: tisk 17 A: Preambule A, str. 63; tisk 17 B: 
Preambule B, str. 110; tisk 17 C, str. 121. 

65
 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synod ČCE 1993: str. 63. 

http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-4_1M/rc.htm
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Varianta B:  

 

„ČCE vyznává svou víru ve svatou obecnou Kristovu církev, rozptýlenou po 

celém světě v rozmanitých křesťanských útvarech i naději, že k této obecné 

církvi Kristově sama patří.“
66

 

  

Varianta C pak obsahuje:  

 

„ČCE … , věří o sobě, že je částkou obecné církve Kristovy, která byla 

Slovem Božím obnovena a má jím být znovu obnovována.“
67

 

 

Překvapující není, že tento artikul z vyznání víry je uveden hned na začátku, 

tento typ ekumenicity je ČCE vlastní, překvapivé je, že tyto věty byly 

předřazeny trojičnímu učení, které ve variantě C není ani explicitně přítomné 

(ostatně trojiční dogma není ani v původní preambuli CZ z roku 1983). Ve 

variantě B se vyskytuje až ve druhém odstavci: 

 

„Základem, který ji spojuje s křesťany všech vyznání, je víra v Trojjediného 

Boha, který se dal poznat ve svém Synu Ježíši Kristu a v jeho spásném díle, 

křest v jeho jméno, pozvání ke Kristovu stolu i naděje příchodu Božího 

království.“
68

 

 

Ve variantě A je toto dogma ještě dále, až ve třetím odstavci: „spojena 

s křesťany všech vyznání vírou v Trojjediného Boha, …“ Toto předřazení se 

většině synodálů nezdálo a v roce 1994 se již pracuje s verzí, kde klasický 

trojiční artikul stojí na prvním místě a účast v církvi obecné na místě druhém.
69

 

Nelze přesně určit, jaké pohnutky vedly tvůrce k tomuto původnímu 

předřazení, ale rozhodně se z toho dá vyvodit, že ČCE nechce jít cestou 
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 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synod ČCE 1993: str. 110. 
67

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synod ČCE 1993: str. 121. 
68

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synod ČCE 1993: str. 110. 
69

 AF SRČCE: 2. zasedání 28. synod ČCE 1994: tisk 8: Preambule, str. 63. 
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partikulární a vymezující, ale ve svébytném postoji v rámci celého křesťanstva. 

Také klima té doby mohlo nahrát automatickému předřazení. Problémy uvnitř 

církve se sbory letničního charakteru (tento typ zbožnosti nechtěla ČCE 

následovat – v návrzích programového charakteru SR jasně zaznívá, že ČCE 

chce hledat svou vlastní cestu
70

), tendovaly až k jakémusi novodobému 

„novokřtěnství“. Také se zde ale mohla velice pozitivně přihlásit doba první 

poloviny 90. let, příznivá ekumenickým vztahům. Ostatně jak jinak 

souručenství a touhu po viditelné jednotě vyjádřit než v preambuli. 

Nejlogičtějším důvodem bude zřejmě fakt, že i v CZ novelizovaném v roce 

1983 je vyjádření „katolicity“ církve v první větě, a hlavní směr předložených 

variant byl v intenci preambule stávající. 

Varianta A vykazovala poměrně velkou formální jinakost, pro kterou se 

synod nerozhodl, a tak byla vybrána k dopracování varianta B v klasické 

podobě (pro preambule např. ústavy). Tato varianta dále pokračuje přihlášením 

se k evropskému reformačnímu proudu a navázáním na tradici České 

reformace atd.
71

 

Když bychom tedy měli na základě tvorby a přijetí preambule predikovat 

profil synodu, tak nám vychází, že deficit trojičního artikulu byl doplněn. Tedy 

jde v tomto směru o ortodoxnější vyjádření. Za další se synod, co do formy, 

rozhodl pro klasickou podobu preambule, a částečně navazuje na znění 

preambule předchozí. Není to tedy úplně nové znění, spíše upravené a 

zkrácené, podtrhující to důležité, na co chce ČCE navazovat: reformační 

dědictví, evropské i české, ekumenické vztahy, Boží slovo dosvědčené 

v Písmu, jehož středem je Ježíš Kristus, odpovědnost za věci veřejné i za celé 
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 AF SRČCE: 27. synod ČCE 1991: tisk 2: Návrhy SR na čtyři témata pro rozhovor o 

naléhavých otázkách církve, str. 5: 

„… bod b) evangelické bohosloví mezi římským katolictvím, letničním hnutím a ideovými 

proudy dnešní doby“. 
71

 Církevní zřízení a řády: Českobratrská církev evangelická: Evangnet [online]. Praha 

2011 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: http://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html#P3. 

http://www.evangnet.cz/cce/czr/cz.html#P3


 

41 

stvoření, zásada všeobecného kněžství lidu Kristova a spravování podle 

presbyterně synodních zásad (viz preambule). 

b) Církevní zřízení (současná podoba) 

Už jinak je tomu se samotným CZ – ústavou ČCE. Osnova CZ vychází z 

pěti hlav novely z roku 1983, jsou ale přidány hlavy V. Generální sněm a VI. 

Vztah k církvi obecné, a to se ještě drahnou dobu vlekla diskuse, zdali zavést, 

či nezavést hlavu Církevní soud. Paragrafů má současné znění 35, oproti 32 

z roku 1984. 

Nelze ale z kapacitních důvodů práce popsat všechny změny. Pokusím se 

tedy přihlédnout ke změnám v CZ (výjimečně v řádech) na základě témat, 

která budeme níže zkoumat. 

 

3.1.2 Prakticko-teologická témata 

Mohlo by se zdát, že body a), b) v této podkapitole vůbec nesouvisí 

s tématem tohoto oddílu. Bod a) církevní školství, by se dal velice dobře 

zařadit do aktivit přesahující hranice ČCE, a bod b) zase nepasuje do názvu 

podkapitoly. Uvádím je zde jako podklad pro bod c), který by bez nich nebyl 

úplný. 

a) Církevní školství 

Církev hned po revoluci zakládala spontánně evangelické akademie (EA), 

podobně jako o rok dva dříve Diakonii ČCE. Byly za tím velice ušlechtilé 

myšlenky. Za prvé vychovávat „svůj evangelický dorost“ a za druhé vkládat do 

společnosti touto cestou „evangelictví“, nebo spíše pokoušet se vnášet do 

společnosti svůj pohled na výchovu ve svých zařízeních. EA byly od počátku 

různého zaměření – gymnaziálního typu, střední a posléze vyšší odborné školy, 

například: zdravotní, evangelická konzervatoř a typ školy, který nás pro tuto 
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práci bude zajímat nejvíce: úzce profilovaná Biblická a misijní střední (později 

vyšší) škola v Hradci Králové (dále BMŠ). 

Důležitost BMŠ tkví v tom, že byla zřízena (v roce 1991) původně za 

účelem vychovávat „kazatele se středním bohosloveckým vzděláním a 

katechety“, anebo absolventy, kteří by dále pokračovali ve vzdělávání na ETF 

UK, ze kterých by se poté stávali ordinovaní faráři (samostatně působící). Svoji 

činnost musela ale ukončit v roce 2006. Už zde by se dalo nalézt několik 

problematických rozhodnutí pro zřízení tohoto typu školy. Například člověk, 

který již od střední školy bude vzděláván takto úzce teologicky, bude 

jednostranně zaměřený, což nemusí být pro kontakt s necírkevním prostředím 

výhodou. Také se zdá, že církev přecenila společenskou poptávku po 

takovémto studiu (i uvnitř církve), která se ukázala v tržních podmínkách 

nového režimu nesmírně důležitou. Nepomohla ani ekumenická profilace 

školy. Navíc se stávala konkurentem ETF UK v případě přechodu této školy na 

Vyšší odborné učiliště. 

Ale argumenty pro také nebyly laciné – výchova katechetů, pro které 

například studium na ETF UK není vhodné, nedostatek kazatelů po revoluci, 

také to, že inkorporací ETF do UK mohla ČCE daleko méně ovlivňovat náplň 

kurzů atd. Škola vznikla, a hned s prvními absolventy BMŠ (v roce 1993) se na 

synodu objevovaly návrhy na změnu zaměření této školy: „… aby … jen 

prohlubovala biblické vzdělání.“ V komisi vznikla na toto téma i diskuse o 

tom, co s absolventy. Měli by mít možnost pracovat v církvi s tímto vzděláním 

jako ordinovaní? V diskusi šlo víc o jejich uplatnění v církvi – ordinaci –, než 

speciálně o to, zda BMŠ má být, či ne. Ze zpráv synodního seniora je zřejmé, 

že je ještě nedostatek kazatelů, a BMŠ měla výchovou bohosloveckého dorostu 

tuto situaci částečně řešit. 

Tady se ukazuje zajímavý střet – církev eviduje nedostatečný počet kazatelů 

(a k tomu minimálně jedna farářská generace stárne). Je tedy třeba s tím něco 
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dělat. Má tedy založit školu, která relativně rychle připraví do služby středně 

kvalifikované pracovníky (v počátcích nabízela dvouleté dálkové kurzy) – 

diakony/jáhny (ale zároveň bude vzdělávat i laiky pro sborovou práci), kteří 

budou moci nastoupit na sbor pod vedením faráře? Nebo i přes tento deficit 

vsadit na důkladné vzdělání na ETF UK? I druhá varianta měla své zastání na 

synodu. S tím souvisí další téma: výchova (kazatelů). 

b) Výchova: Vikariát 

Z debaty o tom, jak připravit
72

 co nejvhodněji faráře na práci v církvi (k 

ordinované službě), vyplynul návrh na zřízení jednoročního semináře pro 

absolventy bohoslovecké fakulty ETF UK. Tento seminář byl nazvaný vikariát 

a návrh byl předložen na 1. zasedání 28. synodu 1993.
 73

 Pro zavedení vikariátu 

byly dva hlavní důvody: 

 

„a) narůstající počet absolventů fakulty, kteří vyrostli v necírkevním 

prostředí;  

b) bez praxe u zkušenějších farářů, představuje služba ve sboru velké 

pracovní zatížení.“
74

 

 

Přes námitky technického („jak jej provést“) nebo i teologického rázu 

(„tímto uzavřeme cestu k ordinaci laikům“)
75

 byl nakonec tento návrh schválen 

usnesením č. 21. Až v roce 1995, po vyřešení organizačních nejasností, se 

kterými pomáhali i tehdejší studenti bohosloví, byl vikariát spuštěn. Absolventi 

ETF UK se tak stávali/stávají minimálně na jeden rok vikáři ČCE, kteří mají 
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 AF SRČCE: 27. synod ČCE 1991, Intimace usnesení: Oddíl: Výchova a vzdělání, 

usnesení č. 18, str. 207: Z diskuse vyplynulo toto usnesení. 
73

 AF SRČCE: 27. synod ČCE 1991, Intimace usnesení: Oddíl: Výchova a vzdělání, 

usnesení č. 18, str. 207. 
74

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE 1993, tisk 18: Návrhy SR 3., body a) a b), str. 
135. 

75
 Tamtéž: 1. zasedání 28. synodu 1993, str. 169. 
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právo předsedat bohoslužbě (po přípravě s mentorem), nikoliv však vysluhovat 

svátosti a oddávat. 

Z toho co jsem uvedl, vyplývá, že po revoluci byly v církvi dvě tendence, 

jak doplnit a připravit kazatele v církvi. Převládlo křídlo, které prosazovalo co 

nejdůkladnější přípravu. To pro absolventy BMŠ znamenalo, že pokud chtěli 

nastoupit na sbor jako kazatelé, museli se uvázat k tomu, aby při zaměstnání 

dálkově studovali ještě ETF UK (zakotveno v CZ hned od jeho přijetí v roce 

1993). S tím, co jsem dosud naznačil, souvisí diskuse o ordinaci v ČCE na 

synodu i v církvi. 

c) Ordinace 

Současný stav: 

 

„ČCE zná jen ‚ordinaci, která je jednostupňováʽ a v obecné praxi (ČCE) je 

pro ordinovaného člena církve zaveden termín kazatel. Označení pro 

ordinované služebníky jsou ale různá. Různé druhy ordinovaných služeb 

naznačují označení farář, jáhen, kaplan, výpomocný kazatel.“
76

  

 

I když se pojetí ordinace v ČCE nevymklo z reformačního základu, je přesto 

zajímavé sledovat diskusi na synodu o ordinaci a opatřeních, která se týkají 

vyslání do služby v církvi i mimo ni. 

To, že k proměnám docházelo, ukazuje i změna v legislativě. CZ (a Řád 

kazatele) se v důsledku diskuse nad specifikací, kdo může být ordinován, v 

ČCE poměrně dost proměnilo. Byl přidán úplně nový paragraf: § 3 Ordinovaní 

členové církve. V současnosti § 12 (před tím § 11) Kazatelé byl podstatně 

předělán a starý § 12, který pojednával o právech a povinnostech Předčitatelů 

kázání, ordinovaných presbyterů a pomocných kazatelů, byl redukován na 

§ 14, který pojednává již jen o Předčitatelích. Navíc byl přidán § 13 Pastorační 
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 AF SRČCE: 1. zasedání 33. synodu 2011, tisk 19/1: Soustava ordinované služby v ČCE, 

bod 4.2., Názvosloví, str. 3. 
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pracovníci. Tito pracovníci sice nejsou ordinováni, ale získávají pověření k 

duchovenské práci (sociální a pastorační péči ve sborech, v Diakonii ČCE, v 

nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních – specifikuje také § 5), do které je 

vysílá církev svým pověřením. Tolik na úvod k problematice. 

Stav po revoluci byl obdobný, teologicky (stál na reformačních zásadách), 

ale méně již terminologicky. Označení diakon (ordinovaný kazatel, podle CZ 

§ 10 odst. 7 z roku 1983) se vznikem Diakonie stalo problematické. Navíc se k 

tomu přidala podmínka vysokoškolského vzdělání (nebo středoškolského a 

podmínka dálkového studia na VŠ – CZ), takže do té doby „postačující“ 

rozpoznání sboru, že „onen“ je vhodný pro tento úřad, a následné přezkoušení 

u SR, se nyní zproblematizovalo. V diskusi v roce 1993 komise A dokonce 

navrhovala, „aby SR ukončila dosavadní praxi diakonských zkoušek, na jejichž 

základě se uděluje ordinace ke službě slova a svátostí“. Tyto návrhy synod 

nakonec nepřijal, nicméně se ukázalo, že problém koho, v jakém postavení a 

pro jakou službu ordinovat, synod otevřel, a bylo jasné, že se praxe promění.  

Terminologie v ČCE částečně navazuje na „novozákonní tituly“ (diakon – 

jáhen) a židovské (presbyter – starší, představitel synagogy), z německého 

prostředí přejala termín farář, z českého prostředí kazatel a z latiny je přejatý 

termín kaplan. 

 

Diakon 

O diakonské ordinaci, a zvláště pak o diakonech, se mluvilo v souvislosti s 

Diakonií a diakonickou službou už v roce 1991. Tisk 9B vypracoval PO 

teologický, který na základě biblické exegeze a tehdejšího stavu navrhoval, jak 

profilovat diakona/diakonku (původně služba u stolu) pro diakonickou činnost 

v Diakonii, ale i komplexně, jak by měl být vzdělán a jakou funkci by měl v 

církvi mít. Počítalo se s tím, že by byl profesně vzdělán a ordinován (jako 

kazatel podle Sk. 6,6), ale oddělen od funkce kazatele na sboru, a měl by mít 
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samostatnou pracovní „agendu“, ale takto ordinovaný by byl ordinovaný k 

službě „lásky“. Komise A, která se tiskem zabývala, naznala, že tento stav je 

třeba diskutovat déle než na jednom zasedání, a dala podnět k redefinování 

tohoto úřadu. Vše směřovalo k tomu, že tento novozákonní termín bude 

vyhrazen pro službu, která by neměla pověření ke službě Slova a svátostí. 

 

Jáhen 

Do té doby se toto oslovení v církevních legislativních dokumentech 

neobjevovalo. V podstatě se dá říct, že se ale toto počeštěné slovo diakon velmi 

hodilo pro odlišení pozic pověřeného pracovníka pro Diakonii a ordinovaného 

pro církev. Nabízela se varianta, že by prostě jáhen přebral pravomoci 

(původního) diakona, ale nestalo se tak. Synod se usnesl, že „od uvedení 

nového CZ budou pomocní kazatelé ordinováni jako jáhnové (s retrospektivní 

účinností!)
77

 a budou vykonávat službu kazatelskou podle kazatelské listiny“
78

. 

Tyto návrhy byly přijaty a začleněny do CZ i do ŘK. Navíc s onou podmínkou 

VŠ
79
. „Porevolučnímu“ jáhnovi se tak ztížilo získání pozice pro samostatné 

vedení sboru, tím více se pak prakticky vzdálilo plnění reformační praxe o 

„obecném kněžství“. To vypovídá o tom, že církev chtěla co nejvíc vzdělané a 

maximálně prověřené faráře. Lze se domnívat, že jedním z důvodů bylo jasně 

                                                 
77

 To znamená, že diakonství ve smyslu kazatelství zaniklo, tento termín byl volný pro 
diakonickou práci. 

78
 Tamtéž: str. 215, 217, 240. 

Citace z tehdy přijatého CZ (jedná se hlavně o § 11 odst. 3 a § 12 odst. 3). První po úpravě 

zněl: „Kazateli jsou: zásadně faráři – členové církve odborně teologicky vzdělaní, kteří prošli 

povinnou přípravou, získali dekret volitelnosti, byli řádně zvoleni v některém církevním sboru 
a byli ordinováni.“ A druhý: „Výjimečně může být ordinovaný presbyter – jáhen – po 

přezkoušení a schválení nadřízenými církevními orgány zvolen příslušným shromážděním za 
pomocného kazatele – jáhna – v některém církevním sboru, kde pracuje pod vedením 

administrátora. Vztahují se na něho obdobné ustanovení vymezující postavení kazatelů 

v církvi. Volba pomocného kazatele – jáhna – musí být opakována po pěti letech jeho působení 
ve sboru.“ 

79
 Původnímu diakonovi se VŠ studium pouze doporučilo – CZ § 4 odst. 5 (z roku 1984). 
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se vymezit proti charismatickým proudům, které v předchozích letech 

způsobily štěpení církve (což se v průběhu 90. let ještě zopakovalo). 

Pro 2. zasedání 28. synodu (1994) byly připraveny zásady ordinace, které 

definovaly charakter ordinace teologicky
80

, a staly se základem pro diskusi o 

CZ a Řádu pro kazatele.
81

 Komise A se dohodla, že „struktura kazatelské 

služby bude čtyřstupňová
82

 podle § 11 a 12 (tehdejšího znění CZ)“
83

. 

 

Další vývoj 

Do zasedání v roce 1996 byl vypracován návrh na střední teologické 

vzdělávání laiků, který byl ale synodem vrácen k přepracování. Na stejném 

zasedání byl také předložen tisk č. 21: Návrhy zkušebního řádu pro jáhenskou 

zkoušku, který byl rozdělen na 4 části podle toho, kdo o zkoušku žádá. Tisk ale 

místo zavedení examinace vyvolal diskusi o postavení ordinovaného presbytera 

v rámci kazatelské funkce. Bylo usneseno, aby PO teologický připravil zásadní 

stanovisko k otázce, jak se presbyterský úřad (starší) k ordinaci vztahuje. 

Nejde ale jen o právně teologické formulace, je nutné mít na paměti ještě 

stále nevyřešenou situaci vztahu církve a státu. Hledání přesné definice 

ordinace či hledání ideálních vztahů mezi ordinovanými souvisí s hledáním 

modelu církevního života, který by byl v podmínkách odluky životaschopný 

(model naznačený v tisku 25). V době odluky (ale také v situaci, kdy se sbory 
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 AF SRČCE: 2. zasedání 28. synodu ČCE: tisk 18: Zásady ordinace, bod 1: „ Definice: 

Ordinace je veřejné pověření ke službě Slova a svátostí, které se koná ve shromáždění církve.“ 
Bod 2.2.2 téhož dokumentu: „Proto nelze pověřit službou svátostí toho, kdo není pověřen 

službou Slova a naopak.“ 
Bod 2.3 téhož dokumentu: „Protože Slovem a svátostmi vzkříšený Kristus povolává a 

shromažďuje svou církev, je ordinace odlišena od povolání k jiným funkcím. K nim jsou 

křesťané také pověřováni církví na základě rozpoznání ze Slova, že jejich schopnost je darem 
Ducha.“ 

81
 Například byla usnesena změna, že kazatel po 10leté praxi na sboru musí být 

automaticky znovu volen, pomocný kazatel po pěti letech. 
82

 Ve smyslu 4 typy (různé kompetence a druhy samostatnosti – podle teologického 

vzdělání) jedné ordinace: Podle tehdejšího CZ to měli být: kazatel farního sboru, ordinovaný 
presbyter, předčitatel kázání a pomocný kazatel – jáhen. 

83
 AF SRČCE: 2. zasedání 28. synodu ČCE 1994: Zápis ze zasedání komise A, str. 215. 
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zmenšují úbytkem věřících) by totiž kazatel – farář, který by pracoval buď na 

plný, nebo na částečný úvazek, měl na starosti více než jeden sbor, a stal by se 

tak správcem sborů, ve kterých by pod ním pracovali další ordinovaní členové 

církve (jáhni, presbyteři, diakoni – v tisku se objevují formulace typu: „týmová 

práce“ ordinovaných i neordinovaných). S touto koncepcí se také váže snaha 

podnítit misijní sborovou činnost. Nicméně tento styl představený v tisku 25 

přijat nebyl. 

Na 3. zasedání 29. synodu se tedy řešila otázka, jak presbytery ordinovat. 

Koncept navrhoval, aby ordinace nebyla vázána na členství ve správním 

orgánu sboru (staršovstvu). PO tak ve 3. odstavci navrhuje: 

 

„Protože naše řády neznají úřad presbytera, mimo členství ve staršovstvu, 

bude potřebí dořešit otázku mezi presbyterskou ordinací a členstvím ve 

staršovstvu. Ovšem obráceně, než je tomu doposud: Členství ve staršovstvu 

není podmínkou presbyterské ordinace (podle posledního usnesení: 

podmínkou, z níž je možno udělit výjimku). Nýbrž naopak: Presbyterská 

ordinace zakládá členství ve staršovstvu. S ohledem na možné kolize s 

různými překážkami (příbuzenství, limitovaný počet členů staršovstva) je 

třeba navrhnout určité modality členství ve staršovstvu pro ordinované 

presbytery (poradní hlas, přidružené členství apod.).“
84

 

 

Tento Tisk byl synodem schválen. Můžeme konstatovat, že synod schválil 

variantu, která umožňuje (pro sbor) daleko rychlejší cestu, jak získat kazatele z 

vlastních řad (než čekat na absolventy ETF a vikariátu), který může 

připravovat bohoslužby a vysluhovat svátosti (pokud by ho ovšem SR uznala 

za způsobilého – je to tedy částečně návrat k době před přijetím CZ). Zařazení 

tohoto rozhodnutí do CZ ale způsobilo další nejasnosti. Synod si tak nechal od 

PO právního vypracovat další posudek. Posudek byl vzat na vědomí, ale dále 

se o tomto bodu nejednalo. Debata o ordinaci se stočila jiným směrem. 
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 AF SRČCE: 29. synod ČCE 3. zasedání 1997: tisk 6B, str. 30.  
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Poslanci synodu, vedeni „reformační pamětí“ a CZ, že úřad kazatelský je 

spojen s co nejvyšší erudicí, promýšleli, jak nejlépe vzdělávat/připravit 

ordinované presbytery, kteří by chtěli požádat o ordinaci jáhenskou. Synod na 

tomto zasedání nerozhodl, co vše musí presbyter splnit, aby se stal jáhnem, 

který může vést samostatně sbor (podmínkou byl vikariát, poté by byl na stejné 

úrovni jako kazatel). Synod nakonec rozhodl, aby připravila model SR. (Na 

tomto synodu se také – jako na předchozím – s úspěchem řešila možnost vyslat 

– církví – kazatele mimo sbor do různých státních i nestátních organizací.) 

V roce 1999 se vyjasňovala otázka, jakým způsobem se vikář stane farářem 

ČCE. V roce 2001 byla zavedena zkouška pro jáhny (obdoba vikariátu) a byla 

provedena radikální změna v CZ usnesením č. 4, která definitivně srovnala 

postavení faráře a jáhna. To se samozřejmě promítlo také do ŘK, kde byl přijat 

celý nový článek 14 věnující se jáhnům, kde stojí, že již jáhen nemusí mít 

vysokoškolské vzdělání a stačí nižší teologické (z hradecké BMŠ). Také bylo 

usneseno, že ordinovaný presbyter se může výjimečně stát jáhnem a za 

„okolností zvláštního zřetele se může stát jáhnem důvěryhodný a osvědčený 

člen církve“. Pro tyto skupiny ale platí samozřejmě jáhenská zkouška. 

Ještě v roce 1999 synod zanesl do ŘK katechetickou službu ve sboru, která 

byla podmíněna teologickým či pedagogickým minimem (i když tato pozice 

samozřejmě existovala ve sborech přirozeně, byl jí dán i legislativní rámec).  

Vidíme tak, že synod toužil definovat sborovou činnost a zakotvit ji v 

legislativě. Tato snaha ale vzbuzovala i nechtěné diskuse a disharmonie, které 

bylo nutné zase harmonizovat. V roce 2001 tak například můžeme sledovat 

diskuse nad pravidly pro povolávání farářů, zásadami pro zřizování 

kazatelských míst, nebo nad dohodou o užívání kazatelských bytů. 

Z hlavních témat zasedání 30. synodu (v letech 2001 a 2002): „Vztah mezi 

faráři a laiky“ a „Co od sebe navzájem očekávají sbory a kazatelé“ můžeme 
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usoudit, že předchozí roky ukázaly, že je třeba vztah mezi kazatelem a sborem 

důkladně projednat. 

Na synod se v roce 2001 dostal také návrh, aby bylo možné udělit 

jednorázovou ordinaci pro vysluhování večeře Páně. Synod toto jednorázové 

pověření odmítl s tím, že ordinace znamená dlouhodobé pověření, a není ke 

změně CZ důvodu. 

I na základě těchto a dalších debat bylo v roce 2007 zahájeno zřízení o 

změně CZ § 3 a § 11 (jak jsem zmínil na začátku oddílu), které je platné do 

dnešní doby. Ale vzhledem k tomu, že si synod nechal vypracovat tisk 18/5 

„Soustava ordinované služby“ pro 2. zasedání 33. synodu se zdá, že toto téma 

bude znovu otevřeno. 

V posledních letech se vedla diskuse o kaplanství. Po zavedení kaplanství 

ve věznicích a v armádě se od roku 2003 živě diskutovalo o kaplanech v 

nemocnicích (usnesení č. 9). Také o kaplanství ve školách (rok 2004). Také 

synod od roku 2004 zaváděl do evangelických akademií spirituály a 

celocírkevního pracovníka pro mládež. Opět jako na počátku 90. let se hledala 

funkční náplň práce faráře pro Diakonii ČCE. Velkým tématem se stala od 

roku 2006 farářská supervize, která svou neteologickou metodou u některých 

farářů vyvolávala nevoli (diskuse se vede až do současnosti). V roce 2008, kdy 

se hojně o supervizi diskutovalo, se také znovu začala řešit otázka zpovědi. 

Zpovědní tajemství bylo zaneseno nakonec i do CZ § 3 odst. 7 (v roce 2008 v 

rámci velké změny § 3 a § 11,12,13). 

d) Křest, zejména praxe „druhého křtu“ 

Otázka křtu zaměstnávala ČCE po celé první desetiletí sledovaného období 

(zhruba do roku 2000–2001). Otázka křtu (v ČCE) by se dala nalézt již v 50. 

letech 20. století, kdy bylo přijato 12. synodem ČCE usnesení, které: „… 

poskytuje rodičům svobodu. Na jejich přání může být i nepokřtěné dítě s 
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modlitbami přijato do péče sboru (tzv. prezentace).“
85

 Od synodů v 50. letech 

tak poté platí, že ČCE pokládá křest nemluvňat i dospělých za rovnoprávné 

formy a s celou křesťanskou tradicí zastává zásadní neopakovatelnost křtu.  

S tímto jevem souvisí také učení Karla Barth o křtu dětí ze 60. let. Tento 

teolog se vyjádřil velmi nepřátelsky ke křtu dětí a v podstatě jej zavrhl
86

. Proti 

Barthovi stojí v teologické diskuzi například Härle, Brunner a další
87

. Na 

Bartha ale navazovali někteří faráři v ČCE a dokonce pro svůj kategorický 

nesouhlas se křtem dětí z ČCE odešli. 

Téma „praxe druhého křtu“ souvisí ještě s jiným fenoménem v křesťanství. 

Toto téma se objevilo v ČCE v době druhé poloviny 80. let. Souvisí s 

charismatickým hnutím v evangelických církvích, které klade důraz na výrazný 

prožitek víry. Přijetí křtu v dětství tak někteří členové mohou cítit jako deficit 

ve své víře, protože jej nemohli vědomě přijmout a tím vyznat veřejně svoji 

víru v Ježíše Krista. 

Už jsem jednou citoval návrh SR, aby programem ČCE po revoluci bylo 

„hledat cestu mezi římskokatolickou a charismatickou praxí“
88
. Tento návrh 

spadá do této doby právě rok po prvním velkém exodu charismatiků z církve. 

Církev se prostřednictvím synodu několikrát vymezila vůči charismatické 

„eklesiologii“! A přiklonila se ke konzervativní tradici. ČCE nedokázala,  na 

rozdíl od případu Ochranovského seniorátu (bude popsáno níže), tyto 

„jednotky“ absorbovat, v tomto případě s nimi nalézt formu soužití. Příčinou 

byla naprostá nechuť porušit tradiční křesťanská dogmata, v tomto případě 

„neopakovatelnost“ křtu. Nicméně je dobré sledovat, jakým způsobem synod 

                                                 
85

 KOLEKTIV: Českobratrská církev evangelická: Baedeker, ed. Ondřej Macek 
(nevytisknutý informační materiál o ČCE) [online]. Praha 2008 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: 

http://www.evangnet.cz/files/831-cce_pruvodce_cili_baedeker.pdf, s. 98, příspěvek: Markéta 
Slámová. 
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 BROŽ, L.: Karl Barth: Uvedení do evangelické teologie, Praha: Kalich 1988, s. 93. 

87
 PÖHLMANN, H., G.: Kompendium evangelické dogmatiky, Jihlava: Mlýn 2009, s. 327. 

88
 AF SRČCE: 27. synod ČCE 1991: tisk 2: Návrhy SR na čtyři témata pro rozhovor o 

naléhavých otázkách církve, str. 5. 
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reagoval. Nešlo totiž jen o striktní odmítnutí, ale i o hledání způsobu, jak vyjít 

vstříc těm, kdo požadují křest „znovu prožít“. Ne cestou křtu nového, ale 

obnovením křestních zaslíbení, například při ekumenické bohoslužbě.
89

 

 

3.1.3 Hospodářství a CZ 

Otázka, kterou budeme řešit v tomto oddíle, je hospodářské zabezpečení 

církve. Nepůjde nám o to zjistit, jaké povely dal synod, aby se peníze přelévaly 

z jedné kapitoly do druhé, ale jaká usnesení vedla k tomu, aby církev byla 

zabezpečena. Začnu ukázkou změny v CZ. 

První, podle pořadí paragrafů, je změna v § 2, která vystihuje úsilí 

zobrazující snahu synodu o odpovědný přístup členů k církvi jako k celku. 

Celý paragraf po úpravě zní: 

 

„Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském 

obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví 

své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem 

podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a přispívali též na hmotné 

potřeby církve
90
.“ 

 

Místo původní závěrečné souřadné věty „… a nesli odpovědnost za 

zajištění hmotných potřeb církve“.
91

 Detail, který se ale týká velkého 

správního tématu církve, jakým způsobem hmotně zabezpečit církev a jakým 

způsobem apelovat na členy církve, aby tuto složku nezanedbávali. Tahle 

změna byla navržena na synodu v roce 2005 v rámci programu „Hospodářská 

pomoc sborům, které neplní finanční závazky vůči ČCE“
92

. Téma (nejen) 

tohoto zasedání, které navazovalo na předchozí synod, kde se jednalo o PF a 

                                                 
89

 AF SRČCE: 2. zasedání 29. synodu ČCE 1996: usnesení č. 34: Doporučení sborům, aby 
konaly připomínku křestních zaslíbení a závazků. 

90
 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu ČCE 2005: tisk 19/2, str. 73. Tučné písmo a 

podtržení v originále (poznámka autora). 
91

 V původním znění CZ z roku 1994 (viz poznámka č. 69). 
92

 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu ČCE 2005: tisk 19/2, str. 73. 
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solidaritě.
93

 Synod na předchozím zasedání uložil usnesením č. 12
94

 SR, aby 

navrhla změny v CZ podle Pravidel ekonomické pomoci, které byly nyní 

synodu předloženy. Jednalo se ještě v rámci CZ o § 3 odst. 3, který po přijaté 

změně zní: „Farní sbory a senioráty zřizuje, slučuje nebo ruší synod.“ A o § 15 

odst. 1: 

 

„Každý sbor hospodaří samostatně podle rozpočtu. Dbá přitom 

hospodárnosti, obecně platných právních předpisů, církevních řádů a 

pokynů nadřízených správních orgánů a shromáždění.“
95

 

 

Daleko větší změny se ale dotkly ŘSC (měnilo se pět článků), ŘHC (čtyři 

články) a největší změnou bylo zavedení Pravidel hospodářské pomoci
96

, kde 

se píše například, že sbory jsou „povinny platit finanční závazky“ (PHP Čl. 1 

odst. 2). Ve článku tři pak jsou uvedeny postupy, jak pomocí vytvoření komise 

dojít k nápravě. Pokud se komisi do 12 měsíců nepodaří stabilizovat finanční 

samostatnost sboru, pak je ve čl. 3 odst. 6 navrženo 7 opatření. Jedno z nich 

komise navrhne staršovstvu (od finanční podpory sboru až po jeho zrušení). 

Závazky sborů vůči ČCE ale nejsou tématem této práce. Nás zajímá spíše, co 

synod podnikl pro to, aby ČCE byla soběstačná jako celek a mohla se jako 

celek dále rozvíjet a nemusela přitom myslet jen na finanční stránku věci. 

a) Zabezpečení církve – Personální fond 

Dotkli jsme se ale problému, který se táhne synodními tisky vlastně už od 

revoluce v roce 1989. Má dvojí charakter: vnější a vnitřní. Jde o permanentní 
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 AF SRČCE: 2. zasedání 31. synodu ČCE 2004: tisk 16 G, str. 66. 
94

 „Synod ukládá SR, aby na základě Pravidel ekonomické pomoci zajistila do 3. zasedání 
synodu návrh takových změn CZ a řádů, které upraví režim ekonomické pomoci sborům, jež 

neplní své finanční závazky vůči ČCE.“ 
AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu ČCE: Citováno z tisku 19/2, str. 73. 
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 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu ČCE 2005: tisk 19/2, str. 74. Tučné písmo a 

podtržení v originále (poznámka autora). 
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 Pravidla hospodářské pomoci: CZ a řády: Evangnet [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-

01]. Dostupné z: http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_32-4/php.html. 
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nejistotu, jak se vyvine státní politika ve vztahu k církvím. Synod byl v tomto 

ohledu od počátku vyzýván, aby řešil situaci bez ohledu na to, jak se stát 

zachová, jestli proběhne „odluka“ nebo jiný režim.
97

 Z toho vyplývá, že synod 

měl přichystat církev na samostatnost nebo na podstatné snížení státních 

příspěvků, ať stát rozhodně jakkoliv. 

V roce 1993, krom statutu Diakonie, diskuse o zavedení vikariátu, přípravy 

na velkou novelu CZ a dalších důležitých témat, byla také předložena koncepce 

přechodu (v horizontu několika příštích let) na samostatný režim financování 

církve (alespoň v co největší míře). Návrhem SR č. 4) z roku 1993: 

„Návrh zásad pro řešení finančního zabezpečení církve“
98
, tak začala 

příprava na toto osamostatnění. V bodě 2) se píše: 

 

„Chceme … směřovat k co možná největší ekonomické nezávislosti církve na 

státním rozpočtu. Očekáváme, že to přispěje i k větší míře odpovědnosti 

každého člena naší církve za věc evangelia.“
99

 (Jako by změněný § 2 z roku 

2005 bezprostředně navazoval na tyto zásady.
100

) 

 

Tyto zásady zavádějí takzvaný Personální fond (sledovaný v kapitole č. 2 

jako samostatná rubrika), který má být podřízen jen vůli synodu. Se 

samostatným hospodařením také sekundárně souvisí dlouhodobá snaha synodu 

zavést jasná pravidla pro evidenci členů církve (bod 10).
101
Náladu této doby 
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 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE 1993: tisk 20: Návrhy ze seniorátních konventů 
č. 26. a 27, str. 4; str. AF 144: „Nechť synod rozhodne bez ohledu na státní politiku, že ČCE 

bude směřovat k samofinancování. Nechť SR připraví harmonogram tohoto přechodu.“ A 

„Návrh zásad pro řešení postupné finanční odluky státu a církve…“ 
98

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE 1993, tisk č. 18, str. 5-7; str. AF 136. 
99

 Tamtéž. 
100

 Poznámka autora. 
101

 AF SRČCE: 2. zasedání 28. synodu ČCE 1994: usnesení č. 31, str. 274: 

„Povinnost vést jmenovitý seznam členů se zaplaceným salárem…“ 
Ke stejnému tématu se vyjadřuje i tisk 18/4: Evidence a vykazování počtu členů ve FS 

ČCE, připravený pro 4. zasedání 31. synodu 2006. 
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(tisky psány v rozmezí let 1992–1993) vystihuje tisk č. 8 „Hospodářské 

informace a přehledy“ ze stejného synodu: 

 

„Často se vyskytují určité pochybnosti o tom, zda bude církev schopna se 

včas přizpůsobit novým podmínkám svobodnějším, ale náročnějším. Jestli 

působení totalitního režimu přece jen nezpůsobilo to, že církev svým počtem 

členů a svou obětavostí, se stala již nesoběstačnou, neakceschopnou, církví, 

která omezení zdrojů ze státního rozpočtu, ať již úplné nebo částečné (např. 

asignace), či jiným systémovým opatřením upravené, nepřežije. Jsme 

přesvědčeni, že uplynulé období přes řadu nedostatků a rozhodnutí, které čas 

neprověřil jako rozhodnutí správná, nám dává naději a víru, že církev nejenže 

přežije, ale že si dokážeme vytvořit i takové vnější, ekonomické podmínky, 

aby duchovní život se mohl plně a svobodně vyvíjet.“
102

 

 

Z některých dokumentů je dokonce patrné přesvědčení, že konkrétní forma 

vztahu církev – stát, odluka, je jen otázkou poměrně krátkého času.
103

 

V revizní zprávě také čteme o odpovědnosti sborů (v kontextu snížení repartic 

ve prospěch PF):  

 

„Jde o podpoření samostatnosti sborů, které si po 40 letech centralistického 

ovlivňování musí uvědomit, že především sbory jsou odpovědny samy za 

sebe i finančně.“
104

 

 

U tohoto problému tedy není těžké najít odpověď na otázku proč, ale spíš 

jak tuto situaci řešit. PF byl jednou z možností. V úvahu také podle výše 

zmíněného tisku 18 byla varianta církevního podnikání nebo účast 
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 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE 1993, tisk 8: Hospodářské informace a 
přehledy, str. 50. 

103
 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE 1993, tisk 9: Revizní zpráva, str. 73: 
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(Pozornost synodu zasluhuje schvalování aktivit většího finančního rozsahu v podnikatelských 

aktivitách církve – poznámka a podtržení autora). 
104

 Tamtéž: str. 3. Na dokreslenou Revizní zpráva je psána ne-faráři (laiky – odborníky přes 

ekonomii) – poznámka autora.  
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na kuponové privatizaci. SR a synod (tedy zástupci sborů) daly přednost 

obětavosti členů církve a výnosů z majetku, případně dalším doplňkovým 

církevním činnostem (nakladatelství, různá účelová zařízení). To, jak se poté 

dařilo realizovat tento výnos, není předmětem studie. V tisku 18, bod 5) se tato 

volba zdůvodňuje takto: „Vycházíme z tradice reformačních církví, a proto 

základní zdroj příjmů pro financování potřeb církve spatřujeme v dobrovolné 

obětavosti jejich členů … ostatní příjmy považujeme za doplňkové.“ Synodním 

usnesením č. 42 z roku 1993 byl tedy zaveden PF, který byl projektován jako 

finanční polštář v situaci, až nastane odluka církve od státu. Jeho sekundárním 

efektem mělo (má) být zvýšení odpovědnosti členů církve za církev celou. 

Vrátíme-li se k § 2., od kterého jsme vyšli, a srovnáme jeho původní znění 

(z roku 1993/1994) se současným (z roku 2005), vidíme mírné „přitvrzení“ 

formulace z původního: „nést odpovědnost“ na „a přispívali též na hmotné 

potřeby církve“. Nová podoba reaguje na poměry v církvi o 12 let později. 

Odluka ani jiné vyrovnání do té doby neproběhly, i když právě v roce 2005 

synod opět inicioval téma odluky. Usnesením č. 38 vyzval synod církevní 

poradní odbory, aby „nově projednaly otázku vztahu (odluky) církve a státu a 

zejména její teologický, případně politologický smysl (nejen finanční)“
105

. 

Tímto úkolem byla pověřena SR.
106

 Zvýraznění aktivní role („a přispívali též 

na hmotné potřeby církve“) této činnosti členů v CZ ukazuje, že se stále ještě 

nepodařilo charakter odpovědnosti (na základě podnětů ze sborů, které volaly 

po jeho zastavení například v roce 1998, návrh 113, 147) jednoho konkrétního 

člena za celou církev vyvolat, a že příprava na odluku, alespoň v rovině 

teoretické, pokračovala. Přesto PF je dodnes veden, a i když se během let od 

jeho vzniku vedla diskuse o jeho liberalizaci (to znamená různé formy využití 

těchto zdrojů ještě před stavem odluky církve od státu) či čerpání nebo 
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 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu 2005, str. 148. 
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 Na základě tohoto usnesení byla sestavena komise, která vypracovala k tomuto tématu 

stanovisko. 
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zastavení odvodů, tyto snahy jsou dobře dokumentovatelné z návrhů konventů, 

ale také podle tisků, které vypracovával PO hospodářský SR. Synod, až na dvě 

výjimky, kdy stát zmrazil mzdy duchovním a bylo nutné dofinancovat platy 

z PF, a také na zasedání synodu, které projednávalo, jakým způsobem zavést 

solidaritu s malými sbory (vyřešeno tak, že 5% ze všech odvodů přechází do 

fondu solidarity), tlakům odolal. Výmluvně se k tomuto tématu (liberalizace) 

vyjádřil synodní senior Joel Ruml v rozhovoru, který vedl Jan Kašper 

(uveřejněný na portálu evangnet): 

 

„Synod před lety měl na stole řešení, jak do jisté míry poměry Personálního 

fondu liberalizovat, upravit. Synod ono východisko zamítl, takže vše je, jak 

nyní je. Můžeme si myslet cokoli, ale toto platí. Rok co rok se nějaký prvek k 

liberalizaci vrací. Důkladnější řešení ale zamrzlo již tehdy.“
107

 

 

3.2 Téma Diakonie ČCE 

Jednu celou podkapitolu budeme věnovat Diakonii ČCE a vztahu k církvi, 

tak jak jej řešil synod ČCE (nebudeme se zabývat tedy celou její historií a její 

činností v konkrétní podobě, na to zde není místo). Vznik a počátky Diakonie 

přesahují rámec našeho vymezeného období. Diakonie vědomě (mluví o svém 

vzniku jako „o obnovené činnosti“
108
) navazovala na „Českou diakonii“, která 

vznikala podobně spontánně jako Diakonie ČCE, ještě před sloučením dvou 

reformačních křídel (1903–1952), která vyústila ve vznik ČCE
109

 (1918). 

                                                 
107

 Na svět hledím jako hospodin: Rozhovor s Joelem Rumlem: Evangnet [online]. 2012 

[cit. 2012-07-01].Dostupné z: http://www.evangnet.cz/441-na_svet_hledim_jako_hospodin. 
108

 O Diakonii: Diakonie ČCE: [online]. 2012 [cit. 2012-05-10]. Dostupné z:  
http://www.diakonie.cz/o-diakonii. 

109
 Viz KOLEKTIV: Českobratrská církev evangelická: Baedeker, ed. Ondřej Macek 

(nevytisknutý informační materiál o ČCE) [online]. Praha 2008 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z: 

http://www.evangnet.cz/files/831-cce_pruvodce_cili_baedeker.pdf, str. 61, příspěvek: Pavel 

Vychopeň a Vojen Syrovátka. 
Nebo: Archivní fond SRČCE, 3. zasedání 29. synodu ČCE, tisk 18: Možnosti úpravy 

právních vztahů Diakonie a ČCE, kapitola 2. Přehledná rekapitulace dosavadního stavu, body 

http://www.evangnet.cz/441-na_svet_hledim_jako_hospodin
http://www.diakonie.cz/o-diakonii
http://www.evangnet.cz/files/831-cce_pruvodce_cili_baedeker.pdf
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Diakonie ČCE vznikla 1. června 1989, tedy ještě za komunistického režimu, 

těsně přimknutá k některým evangelickým sborům (např. v Praze, v 

Kloboukách u Brna) a na dobrovolnosti členů církve, kdy režim již povoloval 

drobnou samostatnou práci i církvím, kterou do té doby mohl vykonávat jen 

stát (proto také musela svou činnost ukončit „Česká diakonie“ v roce 1952). 

Církev se v prvních letech snažila dokonce činnost Diakonie co nejvíce 

finančně podporovat, dokud se Diakonii nepodařilo začlenit se alespoň 

částečně do struktury státní podpory. Na zasedání synodu v roce 1989 se 

jednalo o statutu Diakonie ČCE. Diakonie měla statut účelového zařízení ČCE 

a byla podřízena přímo jednomu ze členů SR, což se zpočátku nezdálo jako 

problém (vzhledem k velikosti projektu). Organizace měla zajišťovat 

„křesťanskou službu, pastorační, …“
110

 Výňatek z první části statutu: 

„DIAKONIE je jako účelové zařízení synodní rady ČCE. Výkonem řídící 

funkce pověřuje synodní rada jednoho z pracovníků synodní rady, jako 

vedoucího Diakonie … spolupracuje s kuratoriem DIAKONIE, které je jeho 

poradním orgánem. Členy kuratoria jmenuje synodní rada.“
111

 

Ale také se jednalo o tom, co má vlastně Diakonie nabídnout, jaké má mít 

postavení v církvi a ve společnosti. Nebude konkurovat „křesťanské sborové 

službě“? Nebude konkurovat státním institucím, není vlastně zbytečná, když 

tuto činnost „profesionálně“ vykonává ze 100% stát? Na téma o programu a 

díle Diakonie/diakonie přišly synodu dva dopisy
112

. Dopis (tisk 15C) vyjadřuje 

přání zachovat křesťanskou diakonii v neinstitucionální podobě. Naopak druhý 

                                                                                                                                 
2.1-3.; Kde se dočítáme, že podklad pro vznik Diakonie ČCE se datuje až do roku 1987 

usnesením synodu č. 53 a 54 a 26. synod 1989 usneseními č. 9, 10, 12: „Synod vítá úsilí SR, 

SV, sborů a iniciativních skupin i jednotlivců prohloubit a rozšířit křesťanskou službu a nově 
započatou práci v Diakonii. … Pracovníky odpovědné za tuto práci žádá, aby ji důsledně 

orientovali k jejím východiskům ve sborovém obecenství kolem Slova a stolu Páně a usilovali 
o souběh složky sborové, celocírkevní, ekumenické a veřejné.“ 

110
 AF SRČCE: 26. synod 1989: tisk 15A: Statut Diakonie ČCE, 1. Úvod, str. 145. 

111
 Tamtéž: bod 2. 

112
 AF SRČCE: 26. synod 1989: tisk 15C, str. 1., číslo 153; 

Tamtéž: tisk 15B: Několik Úvah k tématu DIAKONIE. 
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(tisk 15B) se otázkami vycházejícími z biblického svědectví pokouší hledat 

cestu a inspirovat k nekonkurenční, na křesťanském základě postavené „službě 

– diakonia“, instituci, která by vyplňovala (nejen) „mezery v službách státních 

ústavů“ křesťanskou službou na ekumenickém základu, a předložil i k takové 

práci „ideový program“. Oba dva dopisy se ale také shodují v několika bodech, 

i když jejich vývody jsou rozdílné. Diakonie/diakonie má být spjata 

s konkrétním sborem, pokud se nepodaří udržet tyto vazby, postrádá takováto 

„diakonie“ svůj křesťanský, potažmo novozákonní charakter. Kritický dopis se 

vyjadřuje k pastorační funkci Diakonie. Je zde naznačena obava, že pokud 

kazatel se staršovstvem nebude mít tuto pastorační úlohu ve sboru, zleniví:  

„… oddechnou si, neboť na to máme zvláštní instituci.“ A zadruhé, že církev 

bude působit  

 

„dojmem psychiatrického ústavu, který vyřeší vše na základě odbornosti 

lékařské, a služba ve směru duchovní pomoci, kterou může vyřešit jen 

vyznání hříchů a odpuštění, na něž odborné metody nestačí … (s respektem 

k odborným metodám), bude překryta.“
113

 

 

Tyhle dva dopisy považuji za charakteristické i pro další vývoj ve vztahu 

Diakonie a ČCE. Jedno křídlo v ČCE chtělo spíše diakonii sborovou a druhé 

více v profesionální institucionální podobě, která by byla praktickou 

„avantgardou“ církve ve společnosti, právně nezávislou, ale kooperující 

s mateřskými sbory ČCE. 

Chtěl bych zde poukázat hlavně na „synodní fenomén“ přijímání statutů 

Diakonie a Diakonických řádů a diskusi kolem jejich přijímání, která dokazuje 

snahu synodu nalézt možnost prolnutí obou složek. O novém statutu se jednalo 

poprvé na synodu už v roce 1991, na kterém bylo přijato „alternativní znění 

statutu“ – tisk 6A, ve kterém bylo uvedeno v život představenstvo odpovědné 

                                                 
113

 Tamtéž: parafráze: str. 1. dopisu, konec odst. 2. 
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SR (usnesení č. 43), a že Diakonie bude finančně samostatná (usnesení č. 5), 

logicky v roce 1993 se jednalo o začlenění Diakonie ČCE do nově vznikajícího 

CZ a řádů (bylo usneseno, že organizační složky jsou součástí církve, byla 

ustanovena dozorčí rada, která měla tvořit partnera v komunikaci 

s Představenstvem Diakonie). V roce 1994, po přijetí CZ a řádů (v novém CZ 

Diakonii náleží místo pod § 4 bod a)
114

), na těchto dvou zasedáních se otevřela 

diskuse o „Koncepci Diakonie ČCE“, která v roce 1995 vyústila v návrh na 

nový řád. 

První zasedání 29. synodu (1995) vůbec bylo klíčové pro další směřování 

Diakonie. Důvodem byl také problém ve středisku Diakonie v Ostravě
115

, kde 

se vyhrotily vztahy mezi ředitelem střediska, představenstvem Diakonie a 

dozorčí radou Diakonie, a vyplavaly tak na povrch nejen nedostatky stávajícího 

statutu, ale také různé vidění toho, jak spravovat diakonii. Cituji z článku
116

, 

který byl otištěn těsně před zasedáním synodu: „Odmítajíce stavět Diakonii a 

církev proti sobě (dualismus Diakonie a ČCE), jak se někde v ČCE děje,… 

pokusme se pojmenovat ona neuralgická ohniska témat…, která budou právě 

synodem položena na váhy rozhodování.“ Podle autorky článku jsou jimi: 

„obstání v prostředí, které není nakloněno církevním sociálním institucím,… 

nedostatek pracovníků, kteří by dílo Diakonie vzali v plnosti významu slova 

diakonia.“Strukturu Diakonie hodnotí jako funkční a demokratickou (vyzývá 

synod, aby apeloval na členy sborů, aby se ucházeli o místa v představenstvech 

                                                 
114

 V současném znění CZ § 5 a): „Diakonii, která je svými organizačními složkami 
součástí církve, zakládá, přiznává jí právní subjektivitu a ruší jí pouze synod.“ 

115
 Tento spor podnítil církevní diskusi ohledně Diakonie, částečně je zaznamenána 

v měsíčníku Protestant v 7. a 8. čísle roku 1995. Téma nazvané výstižně: „Dusno kolem 
Diakonie“: Otištěné příspěvky jsou od: bývalého ředitele Diakonie v Ostravě, předsedy 

představenstva (celé Diakonie), ředitele Diakonie, členky dozorčí rady a dalších. V těchto 
příspěvcích padají silné invektivy osobního rázu, ale také kritika, že se nechal synod zatáhnout 

do problematiky a svou podporou předsedy dozorčí komise porušil statut Diakonie (předseda 

představenstva). Také ale přehnané zdůrazňování institucionální podoby Diakonie, tehdejšího 
ředitele celé Diakonie (členka dozorčí rady). 

116
 Protestant: Diakonie před synodem, Helena Wernischová, 1995 č. 7, str. 20. 



 

61 

středisek D.),… nedoporučuje synodu, aby strukturoval statut či řád Diakonie 

podle presbyterně-synodního zřízení (myšlena struktura kolektivního vedení D. 

místo odpovědnosti jednotlivce za vedení),… kritizuje i přehnaný „pastýřský 

přístup“ k zaměstnancům (který spíš spočívá v překrývání chyb místo tvoření 

„bratrského společenství“) a „jsme častokrát svědky malostí, kdy se Diakonii 

vyčítá výše platů nebo zahraniční dary, po církvi se šíří nepravdivé informace a 

spory jednotlivců jsou zakrývány teologickými argumenty“.
117

 Je to 

samozřejmě jen jeden z názorů v ČCE, ale i tak dokládá, v jakém kontextu 

mohl synod zasedat. Synod se samozřejmě ani z povahy věci nemohl ke všem 

těmto připomínkám vyjádřit a usnést k nim nějaké stanovisko
118
, jasně ale dal 

najevo, že Diakonie je nadále součástí ČCE (bod A usnesení č. 33). Byla také 

ustavena komise pověřená vypracováním nového řádu (bod B), která měla 

zrušit orgán dozorčí rady (bod C
119

), aby alespoň vyřešila kompetenční 

náležitosti a vytvořila prostor pro větší sepětí Diakonie a církevního života
120

. 

Z bodů usnesení se ukazuje, že problém je povahy správní (bod G): kdo a jaké 

má mít kompetence a odpovědnost: představenstvo, dozorčí rada (bod C 

usnesení rušil tuto instituci). Diakonie se tak osamostatňovala (finančně i 

strukturálně), ale zároveň byla stále vnímána jako součást ČCE. Nicméně, 

z usnesení zřetelné vyplývá, že teologické aspekty šly stranou a nastoupily 

správní a právní. 

V roce 1996 se dostal do pléna nový návrh Řádu Diakonie ČCE. Komise, 

která jej připravila, předložila zprávu synodu, ze které vyplývá, že nedodržela 

ve všech bodech vloni přijaté usnesení (odpovědnost nebyla svěřena SR, ale 

synodu, jako hlavní vysvětlení uvedla že: SR má člena v Představenstvu 

                                                 
117

 Tamtéž: vybrané části (parafráze) z článku a závěrečný odstavec (doslovná citace). 
118

 Ale například o presbyterně-synodním způsobu řízení Diakonie se synod neusnesl. 
119

 Z toho lze vyvodit, že střet, který se odehrál mezi představenstvem a dozorčí radou, měl 

být vyřešen zrušením jednoho z nich. Nicméně v bodě G synod doporučuje komisi, aby se 

otázkou zavedení či nezavedení dozorčí rady zabývala. 
120

 AF SRČC: 1. zasedání 29. synodu ČCE 1995: usnesení č. 33: K problematice Diakonie, 

obsáhlé několikabodové usnesení, body A, B. 
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Diakonie, což jí umožňuje dostatečně sledovat a ovlivňovat vývoj a případně 

zasáhnout do chodu Diakonie atd.). Řád Diakonie byl před tím projednán 

v komisích, obě se vyjádřily, že Řád má být se změnami, které navrhly, 

schválen. Můžeme pouze usuzovat, jestli vznikla vášnivá debata (zcela určitě 

ano), jediné jisté je, že řád plénem synodu schválen nebyl. V usnesení č. 8 

stojí, že „téma Diakonie se má stát celocírkevní diskusí“. A v usnesení č. 9 je 

pokyn k vypracování možné právní varianty vztahu Diakonie a ČCE. Přesto 

jedno světlo pro Diakonii svitlo v jiné problematice, a to v podobě přijatého 

návrhu č. 48, který znamenal pro Diakonii „staronový“ azyl, takže od tohoto 

roku je ústředí Diakonie v Belgické ulici, v původním sídle „České 

diakonie“
121
(před tím ústředí Diakonie ČCE sídlilo v Husově domě). 

Synod (ale i Diakonie) snahu začlenit Diakonii do struktury ČCE a pokusit 

se provázat sbory a Diakonii ČCE nevzdal a v roce 1997, po celocírkevní 

debatě, byl předložen komisí tisk č. 18, který pojednával o „Možnosti úpravy 

právních vztahů Diakonie a ČCE“. Tento 27stránkový elaborát vypracoval PO 

SR ČCE organizační a právní s přihlédnutím k podnětům odboru teologického 

(!). Citát z úvodní části: 

 

„… je nutné plně akceptovat, že pokud se bude jednat o Diakonii ČCE, bude 

ji mít ČCE na starosti a bude mít za její činnost a práci vždy v posledu 

odpovědnost (jasně se zde ukazuje, že ve hře je i varianta odloučení Diakonie 

od ČCE
122
). Je tedy nutné svěřit Diakonii pouze takové pravomoci, aby 

církev mohla této odpovědnosti plně dostát. Proto by měla být 

upřednostňována úprava, která nebude bránit široké iniciativě a bude funkční, 

současně ale nepovede k nejasnostem, neprůhlednostem a nežádoucím 

jevům.“
123
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 AF SRČCE: 3. zasedání 29. synodu ČCE 1997: tisk 11: Zpráva o činnosti Diakonie ČCE 

za rok 1996, str. 21, bod: Závěrem. 
122

 Poznámka autora. 
123

 AF SRČCE: 3. zasedání 29. synodu ČCE 1997: tisk 18: Možnosti úpravy právních 

vztahů Diakonie a ČCE, str. 3 (elaborátu), str. 97 (archivního fondu) 
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Dokument si vytkl poměrně velký cíl (v rámci zadání), a tím bylo na 

základě skoro sedmileté praxe (1989–1996) Diakonie vystihnout počáteční cíl 

a zhodnotit jaké bylo jeho uskutečnění (reflexe i z teologické perspektivy: 

srovnáním „novozákonní“ diakonie a Diakonie ČCE v roce 1997, kdy PO 

teologický konstatoval, že stav je diametrálně odlišný a nelze aplikovat model 

„NZ“ na současný stav z různých důvodů, také proto, že církev, potažmo synod 

sám vlastně pořádně nestanovily parametry pro takovýto typ práce, který by 

sledoval diakonii „novozákonního typu“) a jako druhý krok navrhnout 

možnosti vztahu. Vypracoval v tomto směru několik variant: Diakonie „uvnitř“ 

a „mimo“ církev a také: na základě úpravy tehdy platného statutu nebo na 2. 

zasedání 29. synodu nepřijatého Řádu Diakonie ČCE. Navrhl ale také úpravu, 

která by dopracovala Řád Diakonie tak, že by byla v jednom řádu rozdělena 

diakonická práce na „institucionální Diakonii“ a na „diakonii sborovou“. PO 

vyzval synod k jakési „ideové kon-ferenci“ nad tímto tématem, která by vedla 

k výsledku, jakou vlastně ČCE chce Diakonii/diakonii, nejen po stránce právní, 

ale i teologické, mít (nejen jak ji chce ovlivňovat „z vrchu“, ale i jaké chce dát 

podněty pro práci ve vztahu sbor – Diakonie, „zezdola“). 

Tisk 18 ze zasedání v roce 1998 projednaly komise A i B a přes drobné 

odlišnosti se shodly na tom, že na přechodnou dobu se zachová status a 

mezitím se dopracuje nepřijatý Řád Diakonie tak, aby byla rámcově pojednána 

samostatně struktura „Diakonie ČCE“ a struktura „sborové diakonie“. Synod 

toto rozhodnutí komisí schválil (usnesení č. 6).
124

 Pokud lze nějak shrnout 

práci synodu a komisí na základě usnesení, můžeme konstatovat, že synod plně 

přijal jedno z řešení PO, ale sám neprojevil přílišnou iniciativu ve smyslu 
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 AF SRČCE: 4. zasedání 29. synodu ČCE 1998: usnesením č. 11 bod a); bude vycházet 

z dopracování varianty: 4. 1. 2. a) dle tisku 18. 
b) Do té doby bude v platnosti dosavadní statut Diakonie se všemi úpravami dle tisku 18 

atd. 
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ideové konference. Zřejmě také proto, že iniciativa pro celocírkevní diskusi o 

Diakonii příliš v církvi „nezarezonovala“ (soudím tak na základě toho, že ani v 

komisích, ani v návrzích na synod z konventů žádné podněty uvedeny nejsou). 

Toto bylo první období vztahu ČCE a Diakonie, které vykrystalizovalo v jasné 

rozdělení dvou typů diakonické práce, ale také zařazení Diakonie ČCE do 

právního rámce ČCE. V následujících letech pak vlastně probíhají větší či 

menší novelizace „dvojího“ Řádu (1998, 2000, 01, 02, 03, 04, 06 a 2010). Ze 

zprávy nově (na synodu v roce 1998) zvoleného ředitele P. Vychopně vyplývá, 

že nový řád, který byl podroben diskusi uvnitř Diakonie, je chválen. To se 

potvrzuje i z dalších zpráv z let 2000 i 2001: 

 

„Rok 1999 byl však také prvním rokem, kdy Diakonie pracovala v rámci 

ŘDP, přijatého synodem ČCE. Přijetí tohoto řádu znamenalo završení touhy 

většiny pracovníků Diakonie být součástí církevního společenství … stále 

jsme přesvědčeni, že … Diakonie a kterákoliv církev mají žít v co nejužší 

vzájemné vazbě, a přesvědčují o tom i zkušenosti ze zahraničí.“
125

 

 

Po další 3 roky je diskuse na synodu nesena v duchu novely ŘDP. Přesto se 

ale ještě jedna zásadní kauza ve vztahu Diakonie a ČCE odehrála. Je to kauza z 

roku 2002, která je vnějšího charakteru, respektive za ni může státní 

zákonodárství. Už od Tošovského vlády (1998) se totiž připravoval nový 

církevní zákon. Po řádných volbách, které vyhrála ČSSD, se na již 

připravovaném zákonu (do kterého promlouvaly církve, a například i zástupci 

Diakonie) nepokračovalo a zvolil se jiný postup. Ten vyústil v kontroverzní 

zákon o církvích a náboženských společnostech, č. 3/2002 (ve vztahu církví a 

jejich institucionální sociální práci – jednalo se o registraci ve státních složkách 

těchto církevních zařízení. Zákon ale také zasáhl i do jiných témat řešených na 
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 AF SRČCE: 1. zasedání 30. synodu ČCE 2000: tisk 13: Zpráva o činnosti Diakonie 

ČCE, str. 33.  
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synodu, například v tématu, kdy MK ČR nechtělo zaregistrovat nové CZ). 

Cituji ze zprávy Diakonie ČCE pro 4. zasedání 30. synodu: 

 

„Navíc byl schválen zákon o církvích, který chce rozvolnit vazbu Diakonie 

na církev, a který přinese těžko představitelné finanční a legislativní 

problémy, pokud neprojde jeho novelizace či stížnost k Ústavnímu soudu, 

kterou jsme podali… 

Prosím, … pomozte nám všude, kde můžete a jak můžete, překonat tuto námi 

nezaviněnou krizi. Prosím, pomozte naší Diakonii hmotně, duchovně i 

politicky – jak kdo můžete. Děkujeme Vám všem za Vaši přízeň, kterou 

Diakonii ČCE poskytujete.“
126

 

 

Zákon byl napaden skupinou senátorů, jak vyplývá z citovaného, a diskuse 

byla samozřejmě vedena také na zasedání synodu ČCE. Tento zákon vlastně 

znovu prověřil vztah Diakonie a ČCE, protože zákon vlastně „znemožňoval 

církvím přímo zřizovat a provozovat zařízení a sociální služby“
127
, takže 

hrozilo, že by se Diakonie mohla právně od ČCE oddělit. Takže postoj k této 

otázce byl pro vztah klíčový, synod dokonce přijal i opatření, kdyby stížnost u 

Ústavního soudu nebyla přijata, které ukazuje, že se ČCE „své“ Diakonie 

nevzdává, a byl připraven „transformovat střediska na obecně prospěšné 

společnosti“. Transformace by pak umožňovala jinou formou začlenit Diakonii 

do struktur církve (návrh z rozpravy č. 131, který doporučila komise B). Zdá 

se, že tohle ohrožení z venku ČCE a Diakonii poměrně semklo. Synod se 

usnesl „vydat zvláštní prohlášení o Diakonii“, kterým se přihlásil k Diakonii 

jako ke své „integrální součásti“: 

 

                                                 
126

 AF SRČCE: 4. zasedání 30. synodu ČCE 2002: tisk 11: Zpráva o činnosti Diakonie 
ČCE, str. 47   

127
 AF SRČCE: 4. zasedání 30. synodu ČCE 2002: Cituji z návrhu z rozpravy č. 131: 

„Synod ukládá ústředí Diakonie ČCE, aby do 1. září 2002 vypracovala závazné instrukce pro 
transformaci jednotlivých středisek na obecně prospěšné společnosti dle doporučení JUDr. 

Lenky Deverové.“ 
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„… jednotlivá střediska jsou integrální součástí vyznání života a služby ČCE, 

jak je vyjádřeno v preambuli ŘDP ČCE. V době, kdy zákon o církvích a 

náboženských společnostech č. 3/2002 zpochybnil právo církví na registraci 

diakonických zařízení, považují poslanci synodu za nezbytné potvrdit, že 

praktická služba lásky je neoddělitelnou součástí vyznání a víry církve.“
128

 

 

Mimo toto prohlášení také synod zaslal všem sborům ČCE a střediskům 

Diakonie ČCE dopis o Diakonii (usnesení č. 15), ve kterém se mimo jiné píše: 

 

„Podpoříme (poslanci synodu
129
) nezbytné kroky k udržení Diakonie jako 

církevní právnické osoby i opatření, které zamezí poškození dosavadní 

práce či bezpečí lidí, kteří se nám svěřili do péče.“
130

 

 

Tyto deklaratorní kroky jasně ukázaly, že synod, potažmo celá ČCE, o práci 

Diakonie stojí, i když se mohlo některým členům ČCE zdát, že se Diakonie 

vydala jinou cestou, než pro jakou byla „na konci minulého režimu“ tvořena. 

Vývoj vztahu až do současnosti samozřejmě pokračuje, ale už jen zmíním, 

že stížnost nakonec byla úspěšná a Diakonie zůstala integrální součástí života 

ČCE. Také musím zmínit, že se dále řešila možnost integrovat do Diakonie 

ČCE diakony a diakonky, které ordinovala
131

 církev k praktické službě (nejen) 

bližním. Tato integrace stále probíhá a má své úspěchy, i když jen ojedinělé. 

Cituji ze zprávy Diakonie pro 3. zasedání 30. synodu: 

 

„Rok 2000 byl též počátkem … diakonátu v církvi i v Diakonii ČCE. Výzvy 

o pomoc při vyhledávání vhodných kandidátů, kteří by měli potřebná 

obdarování pro diakonickou službu, se však zatím nesetkaly s potřebnou 

odezvou. Bratři Jan David a Petr Hejl se stanou prvními dvěma diakony.“
132

 

                                                 
128

 Tamtéž: usnesení č. 14: Prohlášení o Diakonii. 
129

 Poznámka autora. 
130

 AF SRČCE: 4. zasedání 30. synodu ČCE 2002: usnesení č. 15, str. 247. 
131

 O ordinaci ve zvláštním bodě. 
132

 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu ČCE 2001: tisk č. 13: Zpráva o činnosti Diakonie 

ČCE v roce 2000, str. 34. 
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Tímto tedy zakončuji oddíl Diakonie a ČCE, jak se zhruba táhla diskuse na 

synodu ČCE. Na leccos nedošlo, třeba na podnět z církve spolupracovat 

s Diakonií na koncepci humanitární pomoci řešený po dvě zasedání synodu, a 

určitě ještě další situace by si zasloužily popsat a zhodnotit. 

 

3.3 Témata přesahující hranice ČCE 

3.3.1 Ekumena 

a) Změna v CZ 

Nejdříve začnu CZ. Hned v § 1 Členství v církvi, v odstavci 2, který se týká 

propůjčení členství, o kterém rozhoduje staršovstvo, se změnila formulace z: 

„… propůjčeno i evangelíkům jiného vyznání“ na „křesťanům jiného vyznání“. 

Tuto změnu inicioval v roce 1998 seniorát Královehradecký a synod ji přijal.
133

 

Zde vidíme konkrétní případ změny, která vzešla „zdola“, z práce církve na 

úrovni konventů. Komise se k tomu vyjádřila kladně, ale ještě doporučila 

synodu, aby se změnou zabýval PO teologický. Doporučení komise znělo: 

„Synod ukládá SR, aby touto otázkou pověřila PO teologický, výsledek 

předložila dalšímu synodu. PO teologický nechť navrhne, kterých církví se to 

bude týkat.“ Synod opravdu schválil doporučení komise a uložil SR, aby 

zahájila řízení o změně CZ § 1 odst. 2. K tomuto bodu se ještě v roce 1999 

vyjádřila komise právní, která v bodě 4 navrhla doplnit v případě přijetí Řád 

členství: čl. 1, bod 2 větou:  

 

„Přitom jsou sledovány 2 znaky křesťanského (mateřského) 

společenství: 

a) věrnost christologickému vyznání 

                                                 
133

 AF SRČCE: 4. zasedání 29. synodu ČCE 1998: tisk č. 16, str. 2.; návrh č. 15, str. 36. 
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b) ekumenická otevřenost.“
134

 

 

S touto podmínkou v ŘČ byl pak návrh na změnu plénem synodu CZ
135

 

schválen. 

Celý tento legislativní proces jsem popsal jako ukázku práce synodu při 

změně CZ. Zdlouhavost procedury nápadně připomíná proces změny ústavy 

ČR, mechanismus změny tak dokládá důležitost tohoto církevního dokumentu, 

který mu církev přisuzuje. Roli cenzora, druhé komory (v současné legislativě 

ČR by tomu odpovídal Senát PČR) pak hrají seniorátní konventy (a 

staršovstva), které každou důležitou změnu musí také projednat (CZ IV. § 25 

odst. 5 – tomu odpovídá formulace: „zahájit řízení o změně CZ“).
136

 Nicméně 

tyto legislativní procedury nám profil synodu příliš nepředstaví, ale dobře 

ukáží, v jaké součinnosti s celou církví pracuje a co v praxi může znamenat 

presbyterně-synodní systém ČCE. 

b) Ochranovský seniorát 

Rok po návrhu změny § 1 ČCE přijala do svého lůna, na základě 

„reformačního odkazu“ a znění CZ
137
, sbory bývalé Jednoty bratrské (JB).

138
 O 

tomto přičlenění rozhodoval synod na základě posledně zmíněného § v roce 

1999
139

. 

Členové těchto sborů se svobodně rozhodli přičlenit k ČCE. Synod na návrh 

(tisk 20, návrh B) odsouhlasil, že tyto sbory se nebudou přičleňovat podle 

                                                 
134

 AF SRČCE: 1. zasedání 30. synodu ČCE 1999: Zápis z jednání komise právní (C), bod 

4, str. AF: 196 (pozn. tučné písmo v originálu). 
135

 Řád členství v církvi: CZ a řády: Evangnet [online]. Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. 

Dostupné z: http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-4_1M/rc.htm. 
136

 O tomto pojednává CZ Hlava IV. Povšechný sbor § 25: Shromáždění povšechného 
sboru (synod) odst. 5 a., b.: Hlava IV:  Povšechný sbor § 25: CZ a řády: Evangnet[online]. 

Praha 2012 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-
4_1M/cz.htm#P25-5. 

137
 Tamtéž: Preambule CZ, CZ § 32 (dnes § 33) a CZ § 1 odst. 3. 

138
 AF SRČCE: 1. zasedání 30. synodu ČCE 1999: tisk 20: Návrh na přičlenění „bývalých 

sborů“ JB k ČCE, bod A, str. 114. 
139

 O tom, proč se sbory JB staly bývalými sbory JB, pojednávat nebudeme. 

http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-4_1M/rc.htm
http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-4_1M/cz.htm#P25-5
http://www.evangnet.cz/cce/czr/verze/czr_30-4_1M/cz.htm#P25-5
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místa k některému stávajícímu seniorátu ČCE, ale že vytvoří „místně 

neohraničený seniorát s názvem Ochranovský“. Tímto přičleněním členové JB 

získali zvláštní status v církvi. Zaprvé si sbory JB ponechaly přímé kontakty se 

Světovou Jednotou bratrskou (Návrh B, bod 3) a zadruhé si ponechaly pro svůj 

vnitřní chod (v rámci Ochranovského seniorátu) pracovní verzi Ústavy 

Ochranovské JB (5. verze z roku 1999). Ve vztazích k ostatním sborům ČCE 

se ale měly řídit legislativou ČCE. Kazatelům JB synod potvrdil ordinaci pro 

zvěstování Božího Slova a ke službě Kristových svátostí v ČCE. V bodě 13 

pak synod vyzývá členy sborů ČCE, které s nimi místně sousedí, aby jim 

vycházeli vstříc a v rámci možností s nimi úzce spolupracovali
140

. Usnesením 

č. 24 synod rozhodl o přičlenění těchto sborů. Synod také vyzval, aby na 

příštím zasedání byla předložena zpráva
141

 o fungování těchto opatření v praxi. 

Z této zprávy vyplývá několik poznatků: „Seniorátní výbor Ochranovského 

seniorátu znovu vyslovuje svou vděčnost, že ČCE tyto sbory i jejich členy 

přijala, zaštítila je v čase nouze a umožnila jim, aby dál žili a působili jako 

církev… Mnozí bratři a sestry ve sborech byli touto pomocí povzbuzeni a 

uklidněni.“ S registrací 9 sborů Ochranovského seniorátu u MK ČR také nebyl 

problém. S touto situací se počítalo jako s dočasnou, protože na pozadí tohoto 

přičlenění probíhala diskuse kvůli sporům o majetek mezi Jednotou bratrskou a 

přičleněnými sbory JB k ČCE a také diskuse s Poradním výborem Světové JB, 

který se samozřejmě k tomuto celému problému měl a musel vyjádřit. To jsou 

ale témata za hranicí zadání této práce. 

To, proč tento bod synodního jednání zmiňuji, je fakt, že se synod vyjádřil 

kladně v otázce přičlenění těchto sborů a rozhodl spolu se zástupci JB, v jaké 

formě se přičlenění bude odehrávat. Také jde o to, že synod (potažmo církev) 

byl schopný akceptovat (absorbovat) jinou složku (i když reformační a velice 
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 Tamtéž (jako v pozn. 66). 
141

 AF SRČCE: 2. zasedání 30. synodu ČCE 2000: tisk č. 10: Zpráva seniorátního výboru 

Ochranovského seniorátu o situaci Ochranovského seniorátu a jeho sborů, str. 24. 
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blízkou ČCE) na základě CZ a svého přesvědčení. Synod se v roce 2000 

usnesl, že v otázce ordinace kazatelů a postavení Ochranovského seniorátu 

bude nejlepší zřídit speciální „komisi, která bude hledat vhodný způsob 

povolávání nových kazatelů ve sborech (Ochr. sen.
142
) a vhodnou úpravu jejich 

postavení v ČCE v rámci CZ a řádů ČCE, avšak s ohledem na chápání 

duchovenské služby v Jednotě bratrské“. Což je možné chápat jako ústupek 

„doktrinárního charakteru“, nejen jako laciné gesto, ale jako praktickou 

ekumenickou zdatnost ČCE a JB, která z obou stran vyústila ve stav 

mezi „organickou unií“ a vzájemným uznáním („Unitas fratrum“ je od roku 

1994 v Leuenberském společenství církví
143

)
144
. „Dočasnost“ byla na tomto 

zasedání vyjádřena lhůtou dvou let (lhůta se poté prodlužovala
145
), také otázky 

finanční (odvody) byly upraveny snížením oproti standardu v ČCE (do roku 

2002). V roce 2001, na 3. zasedání 30. synodu, byl předložen návrh této 

komise o způsobu oboustranného uznání ordinace, ke kterému nakonec došlo 

(komise byla složena po dvou zástupcích každé strany).
146

 Synod tak vyslyšel 
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 Poznámka autora. 
143

 FILIPI, P.: Církev a církve: Kapitoly z ekumenické eklesiologie, Brno: CDK 2000, str. 

162. 
144

 Formulace podobná modelu, který uvádí na svých stránkách Synod Leuenberských 
církví v ČR: Synod Leuenberských církví v ČR, rubrika: O nás, Proč synod Leuenberského 

společenství církví? Bod 1: Organická unie [online]. 2012 [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: 
http://www.leuenberg.cz/?page_id=178. 

145
 Lhůta byla na 1. zasedání 31. synodu prodloužena: „Usnesení č. 36: Prodloužení 

existence Ochranovského seniorátu. Synod prodlužuje existenci Ochranovského seniorátu s 
jeho povinnostmi i právy podle řádů ČCE a podle usnesení 30. synodu ČCE do příštího synodu 

Unitas fratrum v r. 2009.“ Zdroj: Usnesení 1. zasedání 31. synodu ČCE (2003): Evangnet 
[online]. 2012 [cit. 2012-06-22]. Dostupné z: 

http://www.evangnet.cz/cce/czr/usneseni/u_31_1/usneseni.html. 
Lhůta byla prodloužena opět na 3. zasedání 32. synodu 2009: „Usnesení č. 46: 

Prodloužení existence Ochranovského seniorátu. Synod prodlužuje existenci 

Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evangelické (Českého distriktu Unitas 
fratrum) s jeho povinnostmi i právy stanovenými řády ČCE a usnesením z 1. zasedání 31. 

synodu ČCE 2003 č. 36 do 31. 12. 2017.“ 
Zdroj:  Usnesení 3. zasedání 32. synodu ČCE (2009): Evangnet [online]. 2012 [cit. 2012-

06-22]. Dostupné z:                                

< http://www.evangnet.cz/files/1524-usneseni_synodu_32_3.pdf>. 
146

 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu 2001: Návrh č. 4, tisk 18, 3. zasedání 30. synodu 

(2001): Návrhy konventů a SR (Pracovní verze + stanoviska komisí) str.1/ str. AF 50 

http://www.leuenberg.cz/?page_id=178
http://www.evangnet.cz/cce/czr/usneseni/u_31_1/usneseni.html
http://www.evangnet.cz/files/1524-usneseni_synodu_32_3.pdf
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„nouzové volání“ bratří a sester (trochu pateticky řečeno) z ekumeny a 

přinejmenším uchoval těmto sborům alespoň rovnocennou participací na ČCE 

(když nemohli být již – z důvodů vnějších – samostatnou církví) další existenci 

praktikování víry jim vlastní v jejich životě. Podle toho, že až do této doby je 

Ochranovský seniorát členem ČCE, se zdá, že se nalezl za 13 let koexistence 

funkční „modus vivendi“. 

c) Leuenberský synod v ČR 

Druhé téma, které se týká ekumeny a dotklo se i § CZ a řádů, je impuls, 

který přišel z církve ČCE směrem k církvím v ČR, které se podpisem 

dokumentu „Leuenberská konkordie“ začlenily do celosvětového 

Leuenberského společenství (dále jen LS)
147
. Toto Evropské společenství 

luterských a helvétských církví se v praktické rovině v ČR odrazilo více 

než jinde. Můžeme konstatovat, že stav, který nastal v roce 2000 mezi českými 

církvemi (které podepsaly tuto dohodu), je unikátním v rámci celého 

Leuenberského společenství. 

                                                                                                                                 
„Synod přijal toto znění: 

1) Dojde-li k nové žádosti o ordinaci člena Ochranovského seniorátu, bude respektován 
obojí přístup: rozhodnutí Úzké rady (zastoupené zde seniorátním výborem Ochr. sen.) a 

souhlas SR. Ordinaci vykonají spolu synodní senior a biskup JB (resp. jím určený zástupce). 

2) Při obsazování kazatelských míst bude platit, že každý kazatel Ochr. sen. se může stát 
kazatelem v ČCE a naopak. V těchto případech však platí, že kazateli ČCE v Ochr. sen. nestačí 

jen souhlas Úzké rady (seniorátního výboru Ochr. sen.), nýbrž vyžaduje se též volba sborem; 
v opačném případě nestačí jen volba sborem, nýbrž vyžaduje se i souhlas Úzké rady (sen. 

výb.). 
3) Postup, jímž SR dává souhlas k volbě a potvrzuje ji, zůstává nezměněn. 

4) Tato pravidla platí pro přechodné období do 4. zasedání 30. synodu 2002. 

5) Pro povolávání nových kazatelů budou v Ochr. sen. platit stejná pravidla jako v ostatní 
ČCE.“ 

AF SRČCE: 1. zasedání 31. synodu ČCE: usnesení č. 36: Prodloužení existence 
Ochranovského seniorátu. 

„Usnesení č. 20: Pravidla povolávání kazatelů Ochranovského seniorátu: Synod schvaluje 

tato pravidla povolávání kazatelů Ochr. sen.“ 
147

 Leuenberské společenství vzniklo v roce 1973, stránky společenství, dnes pod zkratkou 

GEKE: http://www.leuenberg.eu/. 

http://www.leuenberg.eu/
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Prezident Rady Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), 

prezident Svazu reformovaných církví Švýcarska, farář Thomas Wipf, který na 

jednání Leuenberského synodu v ČR (dále LS v ČR) vystoupil, se vyjádřil 

v tomto duchu (cituji ze zprávy o jeho vystoupení zprostředkované Prof. 

Filipim): 

 

„… přínosem protestantismu je jeho rozmanitost, která by se stala jeho 

úskalím, kdyby ji zároveň neprovázela ekumenická otevřenost. Vyjádřil (T. 

Wipf
148

) proto radost, že na tomto synodu, který může být příkladem ostatní 

Evropě, osobně zakusil, co znamená žité společenství leuenberských církví, 

které se snaží uskutečnit jednotu v různosti.“
149

 

 

Prof. Pavel Filipi o tom, proč vznikl synod a jaké má postavení v rámci LS: 

 

„V rozhovorech v rámci Leuenberského společenství se čas od času 

objevuje i návrh konat společný synod těchto církví. Společenství jako 

celek se k této myšlence zatím neodhodlalo. My v ČR jsme však ten 

precedens – rozhodnutím synodu ČCE – učinili.“
150

 

 

Předběhl jsem ale genezi tohoto ekumenického synodu. První zmínka se 

datuje už do roku 1996, kdy usnesením č. 35: „synod se obrací na vedení 

jednotlivých církví LS s iniciativou konat v pravidelných intervalech společný 

synod těchto církví
151
…“ SR byla pověřena, aby „vytvořila smíšenou pracovní 

skupinu“ (v případě kladné odezvy), která by zahájila přípravu tohoto 

shromáždění. V roce 1997 se v této věci na synodu nic nepodniklo (činnost se 

                                                 
148

 Poznámka autora. 
149

 Parafráze z projevu, převzato z článku: FILIPI, P.: Zasedal 4. synod LS církví v ČR: 

Evangnet [online]. 2011 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: http://www.evangnet.cz/105-

zasedal_4_synod_leuenberskeho_spolecenstvi_cirkvi_v_cr. 
150

 FILIPI, P.: Synod Leuenberských církví v ČR, rubrika: O nás, Proč synod 

Leuenberského společenství církví? Bod 1: Organická unie [online]. 2012 [cit. 2012-06-15]. 
Dostupné z: http://www.leuenberg.cz/?page_id=178. 

 

http://www.evangnet.cz/105-zasedal_4_synod_leuenberskeho_spolecenstvi_cirkvi_v_cr
http://www.evangnet.cz/105-zasedal_4_synod_leuenberskeho_spolecenstvi_cirkvi_v_cr
http://www.leuenberg.cz/?page_id=178
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vedla na úrovni ERC), ekumenická činnost synodu se spíše vedla směrem 

k ŘKC (dle usnesení: 22, 23, 24: Eucharistie, smíšená manželství, smíření 

s ŘKC a iniciování rozhovoru o smíření v církvi!). „Nápad“ projednaný 

synodem ale nezapadl a ze zprávy PO ekumenického čteme: „… přijímali 

(jsme) informace z ústředí ERC ČR a mysleli na přípravu synodu členských 

církví Leuenberské konkordie v naší zemi.“
152

 V roce 1998 byl zařazen návrh 

č. 105: „Jednací řád synodu Leuenberské konkordie“
153
, který byl plénem 

synodu jednohlasně přijat jako „podklad k dalšímu jednání s církvemi LS“ (z 

usnesení č. 10). Tolik stručně ke genezi (více se toho ostatně ani 

v dokumentech synodu nevyskytuje). 

První synod tohoto typu se uskutečnil v listopadu roku 2000. Před tím 

zasedal synod ČCE a navrhl tři usnesení. Návrhy na usnesení č. 14, 15 a 16 se 

týkaly „rámcové dohody o vzájemném zastupování v práci v diaspoře“, 

„prohlášení o sňatcích členů různých církví Leuenberského společenství“, 

ustanovení odborné komise, která by se zabývala tématy „Autorita, výklad a 

užívání Písma“ a „Synod ČCE navrhuje synodu LS zahájit teologické 

rozhovory s Bratrskou jednotou baptistů o možnosti přidružení 

k Leuenberskému společenství (tak jak se vedou ve světové ekumeně)“. 

Návrhy vycházející z Leuenb. konkordie byly přijaty pod jedním usnesením č. 

13. Na 1. synodu Leuenberského společenství v ČR, který hostila ČCE ve 

Vinohradském sboru, byl přijat dokument, který byl rozeslán všem členským 

církvím a dostal se také na 3. zasedání 30. synodu ČCE pod tiskem 18. V tomto 

tisku jsou konkrétní usnesení, o kterých synod jednal. Z tisku zjišťujeme, že 

dva ze tří návrhů podané synodem ČCE z roku 2000 byly přijaty („o 

                                                 
152

 AF SRČCE: 4. zasedání 29. synodu ČCE 1998: tisk č. 6: Zprávy poradních odborů a 
komisí SR pro 4. zasedání 29. synodu ČCE, PO ekumenický, str. 4., autor: Daniel Matějka 

1998 str. 22. 
153

 Komise A doporučila přijetí. Návrh komise zněl konkrétně: „Místo bodu programu 
‚Volba delegátů na Leuenberský synodʽ zařadit: ‚Rozhodnutí o návrhu a statutu a jednacího 

řádu Leuen. synodu. “ 
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zastupování“ a „prohlášení o sňatcích členů různých církví“), krom toho také 

„návrh bohoslužebné připomínky křtu pro ekumenická shromáždění“
154

 (tomu 

je věnováno nejvíce místa v tisku). Tento návrh je zajímavý i proto, že ČCE 

dlouhodobě, od odtrhnutí početné charismatické skupiny věřících kolem faráře 

Dana Drápala
155

, přes problémy s faráři, kteří v rámci svých sborů podruhé 

křtili, umožňuje připomenout křest těm, kteří ho přijali jako „nemluvňata“, a 

nemohli tedy aktem křtu veřejně vyjádřit svoji víru. Navíc tento návrh na 

obnovení křtu je pojat jako ekumenická slavnost. Samozřejmě dokument 

problém „druhého křtu“ neřeší, ale dává možnost, jak vzniklou situaci alespoň 

částečně pastoračně ošetřit. Synod ČCE první dva návrhy jednomyslně 

schválil, třetí přijal se dvěma připomínkami komise A, které zněly: 

 

„Ve formuláři zřetelně chybí vyslovení důrazu na plnost a platnost 

uskutečněného, nyní připomínaného křtu (‚… byli jsme pokřtěni! ). 

Nenavrhujeme znění úpravy, konstatujeme však tento deficit a žádáme LS o 

doplnění.“ 

A druhá (poznámka autora): 

„V závěrečné modlitbě je v poslední větě nutné do formulace doplnit slovo 

‚Otče‘ (Tobě, Bože Otče, spolu se Synem, v jednotě Ducha svatého…).“
156

 

 

S připomínkami synod ČCE schválil tyto návrhy „k fakultativnímu užívání 

ve sborech“. Synody LS v ČR se konají v intervalu 2 let, poslední proběhl 

v roce 2010. V roce 2003 synod řešil jiné ekumenické dokumenty, synod ČCE 

                                                 
154

 Shodou náhod, i když tomu lze jen těžko věřit, se podobně znějící návrh se stejnými 

záměry řešil již na synodu v roce 1996 pod číslem návrhu 45, který byl nakonec přijat 
usnesením č. 36: „Synod nechť doporučí sborům, aby v pravidelných intervalech, nejspíše 

ročních, konaly bohoslužebnou slavnost‚ připomínka křestních závazků , a to pokud možno 
formou ekumenické bohoslužby. Předsednictvo synodu nechť v této věci osloví ostatní 

křesťanské církve a pověří ekumenickou pracovní skupinu vypracováním vzorových formulářů 

této slavnosti.“ 
155

 Založil odtrhnutím od ČCE církev evangelikálního typu: Křesťanská společenství kolem 

roku 1990: Co jsou Křesťanská společenství? Církev Křesťanská společenství: O nás [online]. 

Praha 2010 [cit. 2012-07-02]. Dostupné z: http://www.kaes.cz/onas/onas.htm. 

156
 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu ČCE 2001: Zápis komise A, str. 128. 

http://www.kaes.cz/onas/onas.htm
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přijal Chartu Oecumenicu
157

 (usnesení č. 34) a uložil SR, aby podala vstupní 

žádost do Světové luterské federace (usnesení č. 32 a 33), s tím, že „Synod 

ČCE uznává stanovy SLF… s tímto dodatkem k článku II.: Synod chce chápat 

Augsburské vyznání a Malý katechismus Martina Luthera v rozhovoru čtyř 

konfesí (AV, HV, České a Bratrské
158
)“. 

Další návrh ze zasedání LS v ČR, který se nakonec promítl i do CZ, byl 

projednáván na programu 1. mimořádného zasedání 31. synodu ČCE 2003 

(projednával velké množství novel řádů, které se nestačily projednat na řádném 

zasedání). Pod návrhem č. 45: „… Synod přiznává těmto delegátům (LS v ČR) 

právo promluvit (na synodu ČCE
159

) k projednávaným otázkám,“ čímž se 

otevřela cesta k jednání. Komise C doporučila změnu návrhu: „Synod ukládá 

SR, aby do příštího zasedání synodu zajistila úpravu JVŘ, která umožní aktivní 

účast na synodu delegátům synodu členských církví LS.“ Po krátké debatě, co 

znamená „aktivní účast“, synod nakonec odložil projednávání kvůli přesnému 

názvu společenství (v té době se na evropské úrovni měnil), když se k němu 

vrátil, byl přijat pozměňovací návrh: „Synod ukládá SR, aby do příštího 

zasedání synodu zajistila návrh právní úpravy, která bude řešit účast delegátů 

členských církví Společenství evangelických církví v Evropě, aby se její 

zástupci mohli aktivně účastnit synodu.“
160

 V návrhu na změnu CZ na 2. 

zasedání 31. synodu ČCE synodní rada předložila výsledek práce PO 

organizačního a právního, který navrhl přidat do CZ § 25 nový odstavec 3 

(dnes § 26 odst. 3): 

 

                                                 
157

 „Charta Oecumenica“, jíž se zúčastněné církve dobrovolně zavazují překonávat pocity 
soběstačnosti a hledat cesty k dorozumění.“  FILIPI, P.: Po ekumenickém chodníku. 1. vyd. 

Praha: ČCE, 2008, str. 16. 
158

 Tedy těch, na kterých stojí ČCE: viz Čemu věříme/ Víra: Českobratrská církev 

evangelická [online]. 2100 [cit. 2012-06-22]. Dostupné z: http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/630-

Vira/index.htm. 
159

 Poznámka autora. 
160

 AF SRČCE: 1. mimořádné zasedání 31. synodu ČCE: usnesení č. 6. 

http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/630-Vira/index.htm
http://e-cirkev.archa.cz/rubrika/630-Vira/index.htm
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„Na jednání synodu ČCE má právo vyslat svého delegáta kterákoli církev 

sdružená ve Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE). Tento 

delegát má statut hosta s právem promluvit v rozpravě. Církev sdružená v 

GEKE má právo vyslat delegáta – svého člena pouze tehdy, umožní-li její 

předpisy, aby se jednání jejího nejvyššího orgánu – shromáždění účastnil za 

stejných podmínek zástupce ČCE.“
161

 

 

Úprava CZ má ekumenický potenciál a mění dosavadní praxi. Důležité je, 

že se dostala do CZ, jiné církve, až na výjimku Slezské církve evangelické 

augsburského vyznání (SCEAV), ji do své legislativy nezanesly. Daleko 

„progresivnější“ by sice bylo, kdyby takovýto delegát měl třeba statut „poradce 

s hlasem poradním“ za podmínky reciprocity, ale do takové změny se PO ani 

synodu nechtělo. S posvěcením komise C byla úprava zaslána na jednání 

konventů a staršovstev (do tzv. „legislativního kolečka“), pod usnesením č. 4 

byla definitivně zařazena do CZ v roce 2005. Jedna zajímavá změna, která 

vzešla z Poděbradského konventu, byla vypustit druhou část usnesení (onu 

podmínku reciprocity): „Církev sdružená v GEKE má právo vyslat delegáta – 

svého člena pouze tehdy…“
162

 (to by znamenalo umožnění vystoupení 

v rozpravě komukoliv z jakékoliv křesťanské církve).
 
Tento návrh ale nebyl 

podpořen dalšími konventy, a tak usnesení bylo přijato v původní navrhované 

verzi. 

Na poli ekumeny se na zasedáních 32. synodu jednalo o „Sjednocení 

liturgických textů“ (usnesení č. 30 1. zasedání 32. synodu). Jedná se o 

věroučné texty: Apoštolské vyznání víry, Nicejsko-cařihradské vyznání víry a 

Modlitba Páně. Na druhém zasedání byl synod informován o zahájení jednání 

(usnesení č. 29), aby na 3. zasedání SR konstatovala, že jednání k úspěchu 

nevedla (usnesení č. 30). 

                                                 
161

 AF SRČCE: 2. zasedání 31. synodu ČCE 2004: tisk 14 C: Návrhy změn CZ, str. 54. 
162

 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu ČCE 2005: tisk č. 18: Řízení o změnách CZ, str. 69. 
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Synod ČCE přijímal i podnětné dokumenty z evropského díla LS, jako 

příklad zde uvádím dokument: „Evangelicky evangelizovat“ z roku 2006, který 

synod ČCE implementoval pro práci církve. 

 

3.3.2 Aktivity synodu za hranice církve 

Záměrně tento bod zařazuji pod téma ekumena, i když se stanoviska synodů 

za hranice církve netýkala vždy jen církevního prostoru a církevních témat. 

Chci zde ukázat, že synod uměl využít svých ekumenických vazeb, aby zesílil 

svá prohlášení nebo dal na vědomí svým sesterským církvím, co si o daném 

tématu myslí. 

a) Stanovisko k vysídlení sudetských Němců 

Nedohledal jsem v synodních dokumentech, kde přesně a od koho vzešel 

impuls k této práci. Rozhodně ale toto téma „viselo ve vzduchu“ už od roku 

1990, kdy se k němu prezident Václav Havel jako jeden z prvních oficiálních 

představitelů ČR veřejně vyjádřil. V církevním tisku se toto téma také 

objevovalo už v roce 1990, například v nezávislém evangelickém měsíčníku 

Protestant, konkrétně v březnovém čísle pod názvem „Odsun Němců: a 

budoucnost česko-německých vztahů“
163

 od Jaromíra Procházky. Až 

v dokumentech 28. synodu 1993, ve zprávě Jana Čapka, je zmínka v Referátu 

č. V „Jednání s veřejností“, bod 5.1.2., že PO pro společenské a mezinárodní 

záležitosti
164

 se tématem zabýval (jako i celé řady dalších kauz z dob minulých 

i žhavě současných), ale nevznesl k němu zatím žádné stanovisko, protože 

                                                 
163

 Protestant: Nezávislý evangelický měsíčník, březnové číslo (pořadové číslo druhé, 

prvním únorovým měsíčník začal svoji činnost – poznámka autora) rok 1990 
164

 AF SRČCE: 1. zasedání 28. synodu ČCE: tisk 6: Zpráva poradního odboru, str. 8. /str. 

fondu: 36: 

„PO byl zřízen 16. 10. 1991 SR, aby projednával společenské otázky.“ Tento PO také 
přednesl referát na tomto synodu a také výčtem informoval o kauzách, které řešil, a o spletitosti 

nacházení konsenzu při přijímání konkrétního stanoviska. 
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nedošel ke konsenzu. V letech zasedání synodu 1991, 1993 a 1994 se žádný 

konkrétní návrh nevyskytuje. 

Nicméně při zmíněném PO vznikla komise SR, která pracovala od roku 

1993
165

 na dokumentu, který se dostal na synod v roce 1995 (vyhotoven 

v dubnu 1995 na výročí 50 let od konce 2. světové války!). Usnesením č. 63 

synod dokument komise, „Stanovisko ČCE k problematice vysídlení 

sudetských Němců“, jednohlasně přijal. Zde je vhodné upozornit, že synod toto 

stanovisko přijal jménem celé ČCE, nejen synodu.
166

 Tímto 6stránkovým 

dokumentem, který analyzoval historické kořeny, současný stav vztahů a 

výhled k budování vztahů nových, vyzvala komise jménem synodu veřejnost 

(církevní i necírkevní) ke smíření na základě odpuštění
167

. 

Tento dokument nezůstal bez odezvy
168

 a i z tohoto důvodu je tak zajímavý. 

Na dokument reagovala také německá strana, konkrétně německá evangelická 

                                                 
165

 AF SRČCE:  1. zasedání 29. synodu ČCE 1995: tisk 20F: PO SR ČCE pro společenské a 
mezinárodní záležitosti (ve složení: M. Brož, M. Calda, J. Čapek, J. Dus, J. Horálek, L. 

Pokorný, T. Růžička /předseda/, za pomoci přizvaných historiků M. Wernische a J. 
Procházky). 

166
 Dokument je přístupný na stránkách faráře ČCE ve výslužbě Jaroslava Voříška (i přesto, 

že má chybně uvedeno číslo usnesení, je text v takové podobě, v jaké jej přijal synod): 

Kázání a úvahy, sekce: Články [online]. 2010 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: 

http://javor.cechove.cz/clanky/stanovisko-cce-vysidleni-sudetskych-nemcu.html. 
167

 Cituji poslední dva odstavce dokumentu (5.3. a 5.4.): „I když nám to může být líto, 

návrat k dřívějším poměrům není možný; o co jsme všichni přišli, je nutno přičíst k válečným 
ztrátám. Jediné, co zbývá, je vyjít ze statu quo bez vzájemného obviňování a požadavků a 

budovat naše vztahy od základu znova (ostatně dobrým fundamentem je i německo-česká 

smlouva).“ A „Vědomi si, že taková cesta je dlouhá a obestavěná zástupy těch, kteří se ještě 
dnes nechtějí vzdát ducha nacionalismu (často spjatého s fašistickou a komunistickou 

nostalgií), apelujeme zde na ty, kteří naopak chtějí společně zachovat křesťanského ducha 
(vyznavače různých konfesí), ale stejně tak i na ostatní lidi. Chceme být k onomu novému 

budování připraveni, a proto žádáme o odpuštění za to, čím jsme se vskutku na kom provinili, a 

jsme připraveni odpustit těm, kteří se provinili na nás. A k tomu ostatnímu nám všem 
dopomáhej Bůh!“ 

168
 „Vzápětí v lednu 1996 na ně odpověděli v dopise synodnímu seniorovi Pavlu 

Smetanovi Dr. Klaus Engelhard, zemský biskup a předseda Rady EKD, a Dr. Johannes 

Hampel, zemský biskup v.v. a místopředseda Rady EKD.“ Přejato z: Smíření mezi Čechy a 

Němci: Kázání a úvahy, sekce: Články [online]. 2010 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: 

http://javor.cechove.cz/clanky/smireni-mezi-cechy-a-nemci.html. 

http://javor.cechove.cz/clanky/stanovisko-cce-vysidleni-sudetskych-nemcu.html
http://javor.cechove.cz/clanky/smireni-mezi-cechy-a-nemci.html
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církev (EKD),
169

 
170
která vyslala s odpovědí na stanovisko ČCE biskupa své 

církve Dr. Johannese Hempela, který osobně přečetl a předal prohlášení 8. 

synodu z jejího 7. zasedání v Borkumu na zasedání synodu ČCE v roce 

1996
171

. Biskup Hempel na toto zasedání synodu ale nedorazil sám, spolu 

s ním vystoupili také velvyslanec SRN a za českou stranu 1. náměstek ministra 

zahraničních věcí Alexandr Vondra. Velvyslanec na synodu ČCE vyjádřil 

vděčnost za možnost slova na synodu a „být přítomen předání odpovědi EKD“. 

Dovolím si ocitovat z dokumentů synodu pasáž z jeho a dalších projevů: 

 

„Důležitost tohoto okamžiku potvrzuje přítomnost pana náměstka Vondry. 

Tak jako v Polsku je i v České republice jednání Evangelické církve 

předvojem jednání politického. Vaše prohlášení vytváří předpoklady pro 

politické řešení a podstatně přispívá k vylepšování vztahů ČR a Německa.“ 

 

Slova Alexandra Vondry: 

 

„Vlády to mají těžší než křesťané. Česko-německý dialog má často podobu 

polemiky, kdy chce jeden druhého přesvědčit o své pravdě. Dialog znamená - 

snaha porozumět druhému. Smíření nemůže být bez porozumění. Křesťané 

mohou napomáhat společnému dialogu. Oceňuji odvahu, s jakou se synod 

k této věci postavil, stejně jako odvahu odpovědi z Německa.“ 

                                                                                                                                 
AF SRČCE: 3. zasedání 29. synodu, tisk č. 5, str. 21: Zpráva SR pro 3. zasedání 29. 

synodu: referát V.: je také zmínka o reakcích: „Ohlas u nás byl poměrně malý, příznivý ve 
sborech a u představitelů státu, ozvaly se však i kritické hlasy. Stanovisko bylo přeloženo do 

němčiny a mělo velký, v církvích v Německu, ale i v tamní veřejnosti ohlas, který jsme 
nečekali ani nepředvídali.“ 

169
 AF SRČCE 29. synod 2. zasedání 1996: Zpráva PO pro mezinárodní a společenské 

otázky, tisk 6, str. 3,: „Po přeložení do němčiny vyvolalo stanovisko velký ohlas v německé 
evangelické církvi (EKD).“ 

170
 Se kterou členové PO později vytvořili „společnou skupinu pro hledání cesty k 

vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci“, z níž vzešla společná publikace Rozdělující 

zeď je zbořena s podtitulem K porozumění mezi Čechy a Němci – referát V., Jan Čapek 1998 a 
1999. 

171
 Znění prohlášení: Prohlášení 8. synodu Evangelické církve v Německu (EKD): Kázání a 

úvahy, sekce: Články [online]. 2010 [cit. 2012-06-20]. Dostupné z: 

http://javor.cechove.cz/clanky/prohlaseni-8-synody-ekd.html. Nejdůležitější jsou body 5. a 6. 

prohlášení německé strany. 

http://javor.cechove.cz/clanky/prohlaseni-8-synody-ekd.html
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Na projevy obou politiků reagoval Jan Čapek (člen SR): 

 

„Nečekali jsme, že naše prohlášení bude mít takový ohlas. Chtěli jsme se 

kriticky podívat na svou minulost. Velice si vážíme prohlášení z Borkumu. 

Chceme z teologických motivů brát vážně svou společenskou odpovědnost. 

Děkujeme Vám za Vaši přítomnost a odvahu otevřeně se vyjádřit k tomuto 

tématu.“
172

 

 

Synod se poté usnesl, že německé prohlášení zašle „sborům, prezidentovi, 

parlamentu, vládě, sdělovacím prostředkům a ekumeně“ a samozřejmě na 

prohlášení odpoví.
173

 Toto vystoupení bylo vrcholem celé této kauzy, ale ne 

jejím koncem. Krom toho, že byla obnovena komise „cesta církve“, která měla 

analyzovat období druhé světové války, se téma dostalo znovu do centra v roce 

2002, kdy se v ČR objevovala politická prohlášení (kvůli vstupu ČR do EU, 

tímto aktem byla napadána legitimita „Benešových dekretů“), která byla 

namířena proti sudetským Němcům (a jejich údajným snahám o navrácení 

majetku). Na tuto situaci synod zareagoval prohlášením. Na 4. zasedání 30. 

synodu byla usnesena celkem 4 velice důležitá prohlášení: O vztahu křesťanů a 

Židů, Prohlášení synodu o Diakonii, Dopis o Diakonii a) „Slovo synodu 

k současným česko-německým vztahům“ (usnesení č. 13), které bylo v intenci, 

jak dokumentu z roku 1995, tak odpovědi EKD z roku 1996. Na toto „slovo“ 

sice nezareagoval velvyslanec ani nikdo z ministerstva, ale rok nato, v rámci 

Leuenberského společenství a v rámci diskutovaného vstupu ČR
174

 do EU, 

zareagovala církev v Rakousku „Příspěvkem církví LS v Rakousku 

                                                 
172

 AF SRČCE: 2. zasedání 29. synodu ČCE 1996: V. jednání, str. 160-161. Poznámka se 

týká všech tří citovaných míst (poznámka autora). 
173

 AF SRČCE: 2. zasedání 29. synodu ČCE 1996: usnesení č. 39. 
174

 I k tomu se synod kladně vyjádřil už na svém 4. zasedání 29. synodu Poselstvím sborům 

ke vstupu do EU. 
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k porozumění mezi ČR a Rakouskem“
175

, kde je citována část dokumentu 

z roku 1995, ale jehož hlavní intencí je povzbudit pro společnou práci celého 

LS v budování společné Evropy v rámci EU (v dokumentu jsou popsány 

historické křivdy Rakouska k Českým zemím a naopak: od Mistra Jana Husa 

přes „poválečné vyhnání“ až po problémy s jadernou elektrárnou Temelín, 

která spolu s Benešovými dekrety vyvolávala a stále ještě vyvolává velké 

napětí mezi oběma zeměmi). 

Úplně poslední částí tohoto mimořádně dlouhého „zápasu ČCE“ o impuls 

k nápravě vztahů s bývalými občany ČSR je kapitola z roku 2005, kdy 

návrhem č. 107 synod ustanovil novou komisi, která měla synodu předložit 

návrh „výzvy synodu směrem k vládě, respektive k parlamentu, která by 

vyjádřila apel ČCE na omluvu a odškodnění českým antifašistům německé 

národnosti, kteří byli diskriminováni po 2. světové válce“. Komise B navrhla 

pozměňovací návrh „na zřízení komise, která připraví prohlášení synodu 

k vládě, parlamentu ČR ve věci omluvy a odškodnění českým antifašistům 

německé národnosti po 2. světové válce a předloží jeho znění synodu do konce 

3. zasedání 31. synodu ČCE“.
176

 Prohlášení bylo opravdu sepsáno a pod 

usnesením č. 26 bylo zasláno vládě ČR a parlamentu. Navazuje na stanovisko 

(hlavně na akt smíření v něm zmíněný) z roku 1995. Ocituji z něj druhý a část 

třetího odstavce: 

 

„… Jako příslušníci českého národa ve dnech 60. výročí konce II. světové 

války … myslíme také na naše viny, zvláště na zločiny, jichž se po válce 

dopouštěli někteří Češi na Němcích, i na to, že doposud nebyl zrušen 

amnestijní zákon č. 115 z 8. 5. 1946, který tyto zločiny prominul. K našim 

                                                 
175

 Zde je dobré podotknout, že v Rakousku v té době vystupoval velmi tvrdě již zesnulý 

nacionalisticky laděný politik J. Haider, který jitřil vášně na obou stranách hranic svými 
prohlášeními. 

176
 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu: Zápis komise B. 
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dluhům patří také ocenění československých občanů německé národnosti, 

kteří se i za cenu osobních obětí postavili proti nacismu. 

Jsme přesvědčeni, že tyto a další českou společností nepojmenované, 

nevyznané a nenapravené viny zatěžují naše národní vědomí a ztěžují nám i 

naši integraci do společné Evropy…“
177

 

 

Tento oddíl jsem zde obšírně popsal z několika důvodů. I když jiná podobná 

výrazná prohlášení neměla takovou zajímavou a dlouhou odezvu
178

, ukazuje 

se, že ekumenické vztahy, které ČCE pěstuje, mají svou sílu a smysl i v těchto 

oficiálních kruzích (například „mezi-synodních“). I když se mnohdy mluví o 

funkční ekumeně, jen pokud jde „o ekumenu zdola“, tak se v tomto případě 

prokázalo, že funkční „ekumena z vrchu“ má své výrazné plody a může 

pomoci vztahům i v necírkevním prostředí. To, že se dostalo dokumentu 

takové pozornosti, přisuzuji také tomu, že v české společnosti je zřejmě špatné 

svědomí kvůli tomu, co se po válce stalo. Dokument je tak možné 

charakterizovat jako píchnutí do „vosího hnízda“, což je možné považovat za 

odvážný čin. Beru tuto kauzu jako jeden z podstatných charakterových rysů 

synodu po roce 1990. Nebál bych se říci, že v tomto konkrétním případě jde o 

rys „vyznavačský“ (i když v časech demokratických a svobodných – i ty mají 

svá „tabu“), který ukázal, že církve mohou, a tu a tam i umějí, najít 

společenskou roli a že jejich křesťanský pohled je vlastně nezastupitelný. 

b) Další témata: Homosexualita, Vztah křesťanů k Židům 

Třaskavá témata, která si synod vybral, ale nejsou ještě vůbec vyčerpána. 

Tak obšírně se jimi už zabývat nebudeme. Synod se vyjádřil například 

k homosexualitě, která je velice výbušná u některých křesťanských církví 

(ŘKC) i v LS. ČCE sice nejásala nad přijetím registrovaného partnerství v ČR 

                                                 
177

 AF SRČCE: 3. zasedání 31. synodu ČCE 2005: Prohlášení 31. synodu ČCE, str. 155.  
178

 Například Prohlášení ke vztahu křesťanů a Židů takové auditorium nemělo a jeho 

dopady tak nejsou na první pohled vidět. 
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v roce 2006
179
, ale už daleko před přijetím tohoto zákona začala pracovat na 

dokumentu, který homosexualitu z biblického hlediska velice rehabilitoval. 

Synod se rozhodl touto otázkou zabývat už v roce 1997 (usnesení č. 32), kdy 

ustanovil první komisi k tomuto tématu. Ta konkrétní stanovisko 

nevypracovala, ale předložila v tisku 23 (na 1. zasedání 30. synodu) výsledky 

práce církve v Porýní (ta se zabývala touto problematikou už od 90. let a 

posunula se za tento čas velice pečlivou diskusí až k otázce požehnání 

homosexuálnímu páru), kterou přijal její zemský synod. Příspěvek 

charakterizující situaci v ekumeně se nachází v Referátu Jana Čapka z roku 

1998, který konstatuje, že se tímto tématem na SR zabývali a že v kontextu 

ekumenických vztahů „je to otázka, která světovou ekumenu téměř 

rozděluje“
180

. V roce 1999 bylo přijato usnesení č. 25 (body a, b, c): 

„Problematika homosexuálních vztahů“, ve kterém synod ČCE prosí své členy, 

aby „s porozuměním přijímali spoluobčany s homosexuální orientací jako své 

bližní“ (obsaženo v poselství tohoto synodu); SR poté ustanovila novou komisi 

a nechala rozeslat tisk 23 sborům ke studijním účelům. 

Nová komise pracovala, ale výsledků dlouho nebylo, v roce 2004 byla 

komise interpelována: „Proč text ještě není hotov, když měl být podle zadání 

již na 3. zasedání 30. synodu připraven k diskusi?“
181

 Zde je vhodné si 

připomenout společensko-politický kontext. Politici, zejména ti konzervativní a 

„křesťanští (KDU-ČSL)“
182

, nechtěli o žádném smířlivém postoji 

                                                 
179

 Uzavření registrovaného partnerství: PČR: MVCR [online]. 2012 [cit. 2012-07-08]. 

Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/registrovane-partnerstvi.aspx. 

180
 AF SRČCE: 4. zasedání 29. synodu 1998: tisk č. 5: Zpráva SR, str. 6, Referát V., Jan 

Čapek, str. 19. 
181

 Má vlastní parafráze synodního usnesení č. 23 z roku 2004. 
182

 Například v roce 2003 vyšla kniha od křesťanského psychologa Gerarda J. M. van den 
Aardwega „Terapie homosexuality – rádce pro postižené a poradce“. Vydalo ji Hnutí pro život 

ČR, které ji rozeslalo například všem členům parlamentu. Volně dostupná na webu občanského 

sdružení Exodus: http://www.homosexualita.cz/. 
Už z názvu je patrné, že se jedná o knihu vycházející ze stanoviska, že homosexualita je 

léčitelná. Web tento přístup podporuje. Z dopisu poslancům: 

http://www.mvcr.cz/clanek/registrovane-partnerstvi.aspx
http://www.homosexualita.cz/
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k homosexualitě ani slyšet, natož pak o nějakém zákoně vést diskusi, i přesto, 

že česká sekulární veřejnost proti konkrétní i zákonné podobě nebyla 

vysloveně postavena. Česká křesťanská veřejnost, hlavně ŘKC v oficiálních 

kruzích a jiné menší nekatolické církve byly rozhodně proti. Z toho plyne, že 

zaujmout pozitivní stanovisko v této době k tomuto tématu chtělo také jistou 

dávku statečnosti (i v kontextu ČCE). Komise ale nakonec splnila svůj úkol a 

předložila výsledky své práce v tisku 19/6 na 3. zasedání 31. synodu. Odcituji 

kousek závěrečného odstavce teologické části: 

 

„Pro utváření dnešního autenticky křesťanského postoje vůči homosexuálním 

partnerským vztahům (či homosexuálním osobám) zřejmě nemohou mít 

největší váhu starozákonní výroky o kultické (ne)čistotě, a už vůbec ne 

příběhy odsuzující ‚sodomské‛ jednání, ani novozákonní výroky odsuzující 

určité homosexuální chování. Principiální roli by měly hrát spíše zásady 

specificky křesťanské antropologie a soteriologie, tj. kritéria vymezující, co 

jest ‚(nový, vykoupený) člověk v Kristuʽ a jak má tento člověk ‚v Kristuʽ a 

současně v plnosti své osobnosti, v úhrnu a integritě svého bytí (duše, ducha i 

těla) naplňovat svůj život – jak v rozměru ‚časnostiʽ, své fyzické existence od 

narození po smrt (včetně oblasti erotiky), tak i v perspektivě ‚věčnostiʽ 

(‚vzkříšení tělaʽ!).“
183

 

 

Za „vděčné přijetí“ tohoto dokumentu „jako studie k tématu“ (uvozené části 

jsou formulace usnesení č. 20) synodu ne vždy bylo tleskáno, ale i rození 

odpůrci homosexuality (opovržení lidmi se dá léčit, na rozdíl od 

homosexuality, jak prokázala druhá část práce – lékařská) musí uznat, že 

                                                                                                                                 
„Prosíme Vás, abyste použili všechny prostředky, které máte k dispozici, abyste lidem 

trpícím homosexualitou pomohli (pořádáním veřejných slyšení, apelováním na odpovědné 
činitele, podporou neziskových organizací s preventivními programy, atp.). Odmítnutím tohoto 

zákona byste ukázali, že Vám nejde jenom o laciná a rychlá řešení.“ 
183

 Publikace: Problematika homosexuálních vztahů, bod 5: Závěr [online]. 2100 [cit. 2012-

07-01]. Dostupné z: http://www.e-cirkev.cz/en/produkt/420-Problematika-homosexualnich-

vztahu/index.htm 

http://www.e-cirkev.cz/en/produkt/420-Problematika-homosexualnich-vztahu/index.htm
http://www.e-cirkev.cz/en/produkt/420-Problematika-homosexualnich-vztahu/index.htm
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schválení tohoto dokumentu bylo odvážné a ne snadné gesto (jak autorů, tak 

synodu) vedené směrem k člověku na základě biblického verše Ga 3,28 (i když 

trvalo dlouho, 1997–2005, ale zodpovědně). 

Dalším tématem, tentokrát zacházejícím za hranice křesťanského 

náboženství, se stal dokument, který může být brán také jako revize (nejen-) 

reformačního pohledu nejen na postavení židovského národa a jeho vyvolení, 

ale i na některé prvky křesťanských základních věroučných témat.
184

 Tento 

dokument, který se týkal vztahu křesťanů k židům, byl diskutovaný na 

květnovém zasedání synodu roku 2001. Vypracovala jej teologická komise, 

která ho koncipovala jako „Prohlášení synodu ČCE“, a navazovala tím na 

dlouholetou činnost GEKE, která na podobném dokumentu pracovala už od 

roku 1994: „Církev a Izrael“ (dokument GEKE byl přijatý na 5. plenárním 

zasedání LS v Belfastu v roce 2001, ale až v červnu, přesně měsíc po jednání o 

dokumentu na synodu ČCE). Téma uchopené jako reflexe antisemitských 

projevů (už „novozákonních“) v historii reformačních církví (Lutherův 

antisemitismus) a jejich reflexe, která je vedená k diskusi uvnitř církve. 

Zajímavé na dokumentu je, že autory také nenechala chladnými současná 

situace na Blízkém východě, totiž vztah Palestinců a Židů, který v dokumentu 

také zmiňují a vyjadřují se k těžkému osudu Palestinců. Tento III. bod 

dokumentu v původní verzi končí modlitbou za „nalezení spravedlivého míru, 

jehož jméno zní v hebrejštině i v arabštině tak podobně“
185

. Synod tento 

dokument schválil, ale na tomto zasedání jen jako „Studijní dokument synodu 

ČCE o vztahu křesťanů k Židům“ a rozeslal jej sborům k diskusi na základě 

doporučení teologické komise: 

 

                                                 
184

 V dokumentu je kritizován „substituční model“ – „po Kristu vyvolení jen křesťané, 

nikoli Židé, kteří Krista nepřijali“ a také – dovolím si zde interpretaci – přeceňování 

pavlovského chápání zákona, které může vést ve své extrémní podobě k antisemitismu. Bod II. 
dokumentu. 

185
 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu ČCE: tisk 30, 3. zasedání 30. synodu ČCE. 
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„Na základě zevrubné diskuse konstatujeme, že se prohlášení týká natolik 

zásadních otázek, že by nebylo odpovědné přijímat rozhodnutí během 

jediného zasedání synodu. Navrhujeme proto, aby byl tento závažný 

dokument zaslán sborům k vyjádření a synodem byl pak projednán až na 

dalším zasedání.“
186

 

 

Přání komise synod splnil a k dokumentu se vrátil o rok později (sice tak 

synod přišel o možnost přijmout dokument dříve než GEKE v Belfastu, ale 

zato se k dokumentu mohli všichni členové církve vyjádřit). V této práci není 

prostor pro srovnání obou textů (text se po diskusi pozměnil, ale intence 

zůstala stejná), proto zde alespoň odkazuji na finální text přijatý synodem, 

který je na stránkách ČCE – www.e-cirkev.cz
187

. Dokument byl také rozeslán 

ke studiu české ekumeně – synodu LS v ČR. 

c) A další 

Nyní již uzavírám výčtem témat, ke kterým se synod vyslovil nebo 

vyslovoval delší dobu. Synodní prohlášení/poselství jsou namířena zejména 

proti jakékoli podobě rasismu. Synod se také snažil zaujmout stanovisko 

k otázce tíživé situace Romů (několikrát, například v roce 1990, 1997, dokonce 

jedno celé zasedání synodu bylo tematicky spjato s pomocí Romům, která se 

promítla i do konkrétní práce v církvi, většinou na sborové úrovni). Synod se 

už v roce 1998 vyjádřil kladně ke vstupu do EU, v roce 2009 a 2010 ležel 

synodu na srdci úděl kubánských disidentů a křesťanů (dokonce SR na poli 

ekumeny iniciovala k tomuto problému symposium), k životnímu prostředí se 

synod vyjadřoval už od roku 1989 (i před revolucí) a v roce 1997, na návrh 

z Ústeckého seniorátu, také komunikoval se státními sdělovacími prostředky 

                                                 
186

 AF SRČCE: 3. zasedání 30. synodu ČCE 2001: Zápis teologické komise, cenný je úvod 
k tisku 30, kde komise líčí, proč se k tomuto tématu chtěla vyjádřit, a jak dlouho na něm 

pracovala (od roku 1997): tisk č. 30, 3. zasedání 30. synodu ČCE 2001. 
187

 Křesťané a Židé – prohlášení synodu (2002): Českobratrská církev evangelická [online]. 
2012 [cit. 2012-07-08]. Dostupné z: http://e-cirkev.archa.cz/clanek/2300-Krestane-a-Zide-

prohlaseni-synodu-2002/index.htm. 

http://www.e-cirkev.cz/
http://e-cirkev.archa.cz/clanek/2300-Krestane-a-Zide-prohlaseni-synodu-2002/index.htm
http://e-cirkev.archa.cz/clanek/2300-Krestane-a-Zide-prohlaseni-synodu-2002/index.htm
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(2001). Synod ale také uměl přijmout velice kritický „pamflet“
188

 z roku 1999 

faráře Jana Z. Duse, který kritizoval prohlášení Světové rady církví (dále SRC). 

V dopise zaslaný synodu vyjadřuje „údiv nad tím, že poselství VIII. valného 

shromáždění z roku 1998 nezmiňuje umírání křesťanů v některých zemích, 

např. v Súdánu a Barmě“. K tomuto dopisu se synod přihlásil (i když jeho 

forma, ne obsah, by se mohla zdát problematická) a zaslal je i svým jménem do 

SRC. Také otázka uprchlictví synod trápila a v tomto směru se táhne skoro 

20letá (přinejmenším prvních 10 let velice aktivní) činnost synodu snažící se i 

o podněty pro praktickou pomoc (například ve spolupráci církve s Diakonií 

v humanitární pomoci). Konkrétní ukázka, která dokumentuje tuto snahu, se 

datuje do roku 1999. V tomto roce zaslal Český helsinský výbor dopis ČCE 

s žádostí o finanční i hmotnou podporu pro několik uprchlíků a synod ČHV 

vyhověl a postoupil dopis dále do církve a apeloval na sbory, aby se touto 

výzvou intenzivně zabývaly. 

                                                 
188

 Název dopisu, zvolený J. Z. Dusem. 
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Závěr 

Na profil synodu po roce 1990 pohlížím v práci ze dvou aspektů. První 

pohled je pojat jako analýza vývoje synodu, zastoupení různých témat a jejich 

četnost. Analýza celkem očekávaně ukazuje, že nejvíce synod ČCE 

zaměstnávala témata týkající se správy církve, změn v legislativě a 

hospodářství. Pozornost jsem zaměřil i na speciální témata, zejména usnesení 

týkající se Diakonie, Personálního fondu a ekumeny (viz bod 2). Jako každou 

jinou statistiku ani tuto nelze přeceňovat a vyčíst z ní konkrétní práci synodu, 

ale pro představu šíře a směru práce postačuje. Tato forma je cenná díky 

komplexnímu zmapování synodních témat. 

Zadruhé jsem na otázku profilu odpovídal analýzou již konkrétně vybraných 

témat (bod 3). V této kapitole nejsou popsána všechna témata synodu, kterým 

se v posledních 20 letech věnoval. Vybrána jsou zejména ta, která výrazně 

zasáhla (nejen) do činnosti církve (ostré rysy profilu). První okruh témat jsou 

diskuse na synodu ohledně církevního zřízení, které je nejdůležitějším 

dokumentem ČCE (to jsem spíše naznačil, na konkrétní změny jsem se snažil 

poukázat v rámci zkoumaných témat) a které se kompletně po roce 1990 

změnilo (některé řády i několikrát a byly veliké tendence zavést i další). To je 

vlastně jedna z nejzajímavějších informací. Snaha o přesnou a aktuální 

legislativu, možná i na úkor větší ideové práce, i když i ta je samozřejmě v 

paragrafech ukryta. Nabízí se zde sama otázka, zda vylepšování, 

zkonkrétňování (i přes to, že na začátku tvorby nového CZ a řádů si vytkl 

synod zeštíhlení) vnitřních řádů církve skutečně zasluhovalo tolik pozornosti a 

zda církev nepodlehla celospolečenské vlně, která přišla po sametové revoluci 

a která se snažila sevřít každý detail života společnosti do pozitivních zákonů. 

Bod 3.1 je zaměřen na prakticko-teologická témata, která v sobě zahrnují 

zejména otázku pracovníků církve: ordinace kazatele (faráře, jáhny, ordinované 
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presbytery) a jejich přípravu k povolání a diakony, ale také jsem poukázal na 

otázku křtu, kterou musel synod řešit. 

Účelem práce nebylo popsat vše, ani napsat příběh církve po roce 1990, ani 

zjistit, jakou účinnost měla usnesení, ale přikládáním vlastně takových 

„lakmusových papírků“ zjišťovat, co synod chtěl a musel řešit, a jak vznesená 

témata řešil. Také jsem se v daných tématech pokusil prozkoumat jejich vývoj, 

poukázat na způsob legislativní práce (i když to jen okrajově). Zaměřil jsem se 

i na úspěchy a částečně také na provozní záležitosti. 

Bod 3.2, který nejvíce ukazuje snahu ČCE (synodu) naplnit apel Ježíše 

Krista, tak jak je zachycen v podobenství o ovcích a kozlech u evangelisty 

Matouše (25, 40). Pomoc bližnímu v jakékoliv situaci se týká Diakonie ČCE. 

Je pojat velice technicky, ale ukazuje, jaké zápasy synod musel podstoupit, aby 

toto „své dítě“ zachoval při životě, a nejen to, aby se vyrovnal s jeho 

„pubertou“ a přivedl jej k dospělosti, ale aby se také církev dokázala vyrovnat s 

tímto svým dítětem, které svou matku – církev nejen mnohonásobně přerostlo 

ekonomicky, ale které jako součást veřejného systému podléhá řadě vlastních 

pravidel. 

Dalším tématem jsou ekumenické snahy synodu (ČCE), které v této době 

vykazují obrovský záběr (v práci nedošlo na celou ekumenickou diskusi s 

ŘKC, která je velice bohatá a synod v ní byl iniciativní – vyzval ŘKC k 

zahájení rozhovorů o sporných tématech i o otázce společného slavení 

eucharistie, i kritický – v případě svatořečení Jana Sarkandra a také kooperující 

– třeba v jednáních o církevních restitucích). Pod tento bod jsem také zahrnul 

stanoviska, která synod přijal na základě dokumentů, které si nechal 

vypracovat různými poradními odbory či komisemi. Ta ukazují možná ještě 

více na charakter synodu, protože vyjadřují názor na celospolečenská témata. 

Revidují například „komunistický“ pohled na vyhnání sudetských Němců z 

ČSR po 2. světové válce. Tématu homosexualita, které rozděluje i v dnešní 
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době křesťanské církve, se synod také nebál a směle vykročil z tradiční pozice. 

Nesmírně široké téma hospodářství jsem omezil jen na otázku, jak se synod 

snažil postavit k situaci blížící se odluky (tento nevyjasněný vztah církví a státu 

se táhl celým obdobím a je až příliš živým dodnes). Jasně se ukázalo, že synod 

spíše než tlakem na stát/vládu, aby se nějak vyjádřil/a, zaujal postoj obranný a 

poněkud pasivně čekal, co se bude dít (i když debaty se samozřejmě vedly 

nejen kuloárové). Synod šel spíše cestou zabezpečení církve co možná nejvíce 

z vlastních zdrojů a zdůvodnil si to i reformačním étosem. 

Při hodnocení profilu synodu a jeho práce směřující dovnitř i vně církve je 

zajímavé sledovat, jak se synod, potažmo celá církev vůbec dokázaly 

vypořádat s pluralitní a svobodnou společností. ČCE se vyrovnala se změnou 

společenských pořádků důstojně, dokázala, že je živým organismem, který ve 

svobodných poměrech počal rozvíjet obrovskou škálu nových aktivit a který 

dokázal obstát v otevřené, pluralitní společnosti plné alternativních nabídek. 

Přitom si ČCE dokázala zachovat svou integritu, nesnížila se vyprodat svou 

teologickou substanci lákadlům laciného populismu a nechovala se podbízivě, 

jak je vidět na výčtu témat, která jsem uvedl v práci. 

To, že církev na jednáních svého synodu projevila otevřenost otevíráním 

těch témat, která šla často proti většinovému názoru společnosti, svědčí o její/ 

jeho značné odvaze. Zachovala tradiční křesťanský důraz na jedinečnost 

lidského života, který v sobě skrývá antidiskriminační postoje k imigrantům, 

Romům, lidem s homosexuální orientací a dalším minoritním skupinám ve 

společnosti. 

Synodní jednání ukazují, že cesta církve v posledních dvaceti letech ale 

nebyla vůbec snadná – to vidíme v různých okruzích, které jsem popisoval: 

sociální práce – Diakonie ČCE, která, aby ustála svou pozici, se musela 

kvalitně profesionalizovat; školství, které podobně muselo – a stále musí – 



 

91 

podléhat minimálně standardním požadavkům (navíc nejde jen o kvalitu, ale i o 

schopnost ekonomicky přežít). 

Na církevním poli také synod hledal spolupráci, nikoliv lacinou 

exkluzivnost a lákavá rychlá, jasná řešení. Na jedné straně odmítl letniční praxi 

překřtívání a na druhé zase nabídl azyl sborům JB, se kterými našel velice 

rychle společnou „řeč“ i v teologických otázkách (například ve vztahu k 

ordinaci, se kterou sám dlouhodobě zápasí). 

Sledování profilu synodu ČCE v době po tak hlubokém převratu 

společenských pořádků, jakým byla sametová revoluce, nás musí vést, při vší 

kritičnosti k všelijaké lidské křehkosti a porušenosti, k vděčnosti za 

presbyterně-synodní zřízení této církve, které ji dokázalo převést relativně 

dobře do nových perspektiv její existence. 
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PŘÍLOHY 

Příloha I.  

a) procentuální vyjádření: 

 
b) vyjádření počtu usnesení: 
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Příloha II. 

Souhrnný sloupcový graf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

Příloha III. 

a) časová osa
189

:  

bod 2.2.1 usnesení směřující dovnitř církve 

 

 
 

body: hospodářské záležitosti, Diakonie ČCE a usnesení směřující za hranice církve  
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 Pro lepší orientaci rozděleno na dvě části. 


