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REGIONÁLNÍ SBORY ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 

Synodní rada intenzivně myslí na situaci některých tzv. malých či slabých sborů v naší církvi. 

Možnost, jak jim pomoci, obsahuje strategický plán, který synodní radě ukládá usilovat 

o restrukturalizaci ČCE především v oblastech, kde spolu sousedí více menších, resp. slabších sborů. 

I proto synodní rada zřídila Komisi pro reformu správy církve. Ta zahájila svou činnost v červnu 2020 

ve složení: Adam Csukás (předseda), Petr Gallus, Alexandra Jacobea, Jan Keřkovský, Jan Plecháček, 

Zvonimír Šorm, Vladimír Zikmund a Daniel Ženatý. 

Jedním z prvních výstupů komise je návrh na zřízení regionálních sborů ČCE. O této skutečnosti 

jsme neoficiálně informovali v září 2020 poslance synodu s tím, že podrobnější informace připravíme 

pro 3. zasedání 35. synodu v roce 2021. 

Současné církevní zřízení naší církve zná pouze dvě formy existence sboru: farní sbor a kazatelskou 

stanici. (Řád o správě církve ve svém čl. 20 odst. 7 a 8 sice zmiňuje i třetí formu, místo duchovenské 

služby, jde však o „mrtvé“, v praxi neuplatňované ustanovení.) Domníváme se, že nastal čas dvě 

stávající formy existence sboru rozšířit o třetí, jednodušší formu existence na větším území – 

regionální sbor. 

1. Regionální sbor ČCE je specifickou církevní jednotkou sestávající z menších, ale živých 

společenství. Vzniká sloučením několika farních sborů v určité oblasti ČR (cca 3 až 6). Každé 

ze „zakládajících“ společenství by mělo být schopno shromáždit k pravidelným nedělním 

bohoslužbám v průměru více než 10 osob. 

2. Jednotlivá společenství mají své výbory, které se scházejí podle potřeby a spolupracují 

s regionálním farářem (případně faráři). Členy výboru ze svého středu neformálně vyvolí místní 

společenství. 

3. Výbory jednotlivých společenství zajišťují zejména důstojné podmínky a prostředí pro zvěstování 

evangelia – organizace setkávání, péče o společenství, běžná údržba a drobné opravy nemovitostí 

či prostor určených k bohoslužbám a setkávání, výběr sbírek a saláru atp. 

4. Výbory jednotlivých společenství taktéž navrhují ze svého středu své zástupce do regionálního 

staršovstva podle následujícího klíče: 

▪ do 10 členů s hlasovacím právem – 1 zástupce 

▪ do 30 členů s hlasovacím právem – 2 zástupce 

▪ nad 30 členů s hlasovacím právem – 3 zástupce 

5. Regionální staršovstvo jmenuje seniorátní výbor zpravidla z řad zástupců navržených výbory 

jednotlivých společenství. Má však právo se od těchto návrhů podle svého uvážení odchýlit. 

6. Toto regionální staršovstvo pak celý regionální sbor spravuje a jeho pravomoci v sobě zahrnují 

jak pravomoci staršovstva farního sboru, tak i sborového shromáždění, neboť sborové 

shromáždění se v regionálních sborech neschází. 

7. V čele staršovstva stojí kazatel regionálního sboru, zpravidla farář, případně jeden z regionálních 

kazatelů, pokud jich bude mít regionální sbor více, a regionální kurátor, volený regionálním 

staršovstvem. 

8. Co se týče personálního obsazení sborů, možné jsou dva způsoby: buď jeden farář/farářka, nebo 

tým farářů/farářek, kteří by se o práci dělili. Klady i zápory bude třeba zvažovat podle povahy 

a možností regionálního sboru a seniorátu. 

9. V případě většího počtu farářů v regionálním sboru je třeba vypracovat kazatelský statut, kde je 

jasně vymezeno rozdělení práce, práva, odpovědnost a povinnosti jednotlivých farářů. V tomto 

statutu je taktéž stanoveno, který farář se stává oficiálním představitelem regionálního sboru. 

Vzorový kazatelský statut je přílohou – viz str. 3 tohoto tisku. 

10. Povolací listinu regionálních farářů připravuje staršovstvo regionálního sboru v součinnosti 

se seniorátním výborem, do jehož obvodu daný regionální sbor patří, a též se synodní radou.  
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11. Regionální faráře jmenuje synodní rada na návrh regionálního staršovstva se souhlasem 

příslušného seniorátního výboru. 

12. Regionální sbor poskytuje regionálnímu faráři byt podle směrnice synodní rady o bydlení farářů 

a jáhnů. Stejně tak hradí regionálnímu faráři i cestovní výdaje. Na vše přispívají – podle 

dohodnutého klíče – jednotlivá společenství. 

13. To platí i o odvodech do Personálního fondu a reparticích. 

Navrhované řešení se snaží umožnit sborový život i společenstvím, která jsou živá, ale zároveň nejsou 

dostatečně solventní pro samostatnou existenci sboru. Chceme mít sbory, nově i regionální, 

i v oblastech sociálně slabých. I zde chceme umožnit pravidelné zvěstování evangelia a vytvářet 

tak křesťanské útočiště těm, kdo potřebují podepřít. 

Při uvažování o zřízení regionálního sboru doporučujeme vzít v potaz následující ukazatele 

„zakládajících“ farních sborů: 

▪ počet kazatelských stanic 

▪ prioritní území/neprioritní území 

(v kontextu regionu, seniorátu, celé 

církve)     

▪ počet členů s hlasovacím právem 

▪ počet zaplativších salárníků 

▪ průměrná účast na bohoslužbách 

▪ příjmy z hospodářské činnosti 

▪ neúčelové příjmy z hlavní činnosti 

▪ skladba a stav nemovitostí 

▪ plánovaný kazatelský úvazek 

▪ obsazenost kazatelem 

 

Tento přehled může být pomocí pro úvodní jednání o vzniku regionálního sboru či regionálních sborů, 

samozřejmě s konečným projednáním konventem i synodem a jejich souhlasem. Je pravděpodobné, že 

někde vedle sebe budou existovat sbory farní i regionální.  

Domníváme se, že zjednodušená forma existence místního společenství na větším území je schůdnou 

cestu pro ty sbory, které si samy nevědí rady. Navrhujeme se souhlasem synodu ověřit vytvoření 

jednoho regionálního sboru na zkoušku jako „odchylku“ od řádů církve. A až se potvrdí, že je to 

funkční řešení, bychom navrhli zavedení regionů do církevního zřízení a řádů církve natrvalo. 

 

Návrh usnesení 

Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení: 

Synod zmocňuje synodní radu realizovat pilotní projekt regionálního sboru, příp. několika projektů 

regionálních sborů, vč. sloučení farních sborů a povolání kazatele, resp. kazatelů, s tím, že návrh 

na změnu církevního zřízení a církevních řádů předloží synodní rada až pro 1. zasedání 36. synodu 

na základě praktických zkušeností s fungováním regionálního sboru. 
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Příloha:   KAZATELSKÝ STATUT REGIONÁLNÍHO SBORU 

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V … 

 

Regionální staršovstvo po dohodě s faráři tímto kazatelským statutem stanoví, jakým způsobem 

se mezi faráři bude dělit sborová práce a jejich práva a povinnosti. 

 

▪ Představitelem a statutárním zástupcem regionálního sboru je farář …. 

▪ Obvyklé rozdělení práce v regionu mezi faráři vyjadřuje následující tabulka: 

 

(jméno a příjmení kazatele) % % (jméno a příjmení kazatele) 

správa regionálního sboru vč. zastupování 

sboru navenek 

péče o hospodářské záležitosti 

regionálního sboru 

plnění povinností regionálního sboru 

jakožto zaměstnavatele (zadávání práce 

zaměstnancům a organizace práce) 

komunikace regionálního sboru navenek – 

jednání s místní samosprávou 

a ekumenou 

péče o internetové stránky a zpravodaj 

regionálního sboru 

organizace kulturních akcí 

30 5 administrativa 

reprezentace regionálního sboru v obci 

a místní ekumeně 

péče o internetové stránky a zpravodaj 

regionálního sboru 

organizace kulturních akcí 

bohoslužby nedělní, sváteční, nešporní, 

příležitostné (přibližně 42× ročně) 

30 15 bohoslužby nedělní, sváteční, nešporní, 

příležitostné (přibližně 23× ročně) 

administrace sboru v seniorátu 

(bohoslužby, služebnosti a správní 

agenda) 

10 10 spolupráce s Diakonií ČCE – středisko … 

katecheze – biblické hodiny, večerní 

rozhovory, setkání mládeže, 

konfirmandů a dětí, popř. dalších skupin, 

tábor, víkendové akce 

20 45 katecheze – biblické hodiny, večerní 

rozhovory, setkání mládeže, 

konfirmandů a dětí, popř. dalších 

skupin, tábor, víkendové akce 

služebnosti (křty, pohřby, svatby, návštěvy 

v nemocnici) a pastorační činnost 

v regionálním sboru 

10 25 služebnosti (křty, pohřby, svatby, návštěvy 

v nemocnici) a pastorační činnost 

v regionálním sboru 

součet 100 100 součet 

 

▪ Výše popsané rozdělení práce se zejména v oblasti katecheze a bohoslužeb může po dohodě 

farářů upravovat podle aktuálních potřeb v souvislosti s čerpáním dovolené na zotavenou, 

čerpáním studijního volna nebo v případě pracovní neschopnosti. Faráři se budou vzájemně 

zastupovat (s výjimkou povinností statutárního zástupce regionálního sboru). 

 

V … dne … 

 

               

farář/ka regionálního sboru, kandidát     kurátor regionálního sboru 

 
       

farář/ka regionálního sboru, kandidát 

 

 

Seniorátní výbor … seniorátu schválil tento kazatelský statut ve svém zasedání dne …. 

 
             

senior         seniorátní kurátor 


