
STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČCE V ČÁSLAV Vás srdečně zve na 
 

VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
S VOLBOU NOVÉHO STARŠOVSTVA 

A S HLASOVÁNÍM O SLOUČENÍ SBORU ČÁSLAV  
A SEMTĚŠ 

které se uskuteční po skončení nedělních bohoslužeb 
 

v neděli 20. září od 9,45 hodin 

 
 

Při tomto Výročním shromáždění se ohlédneme za životem našeho sboru 
v uplynulém roce 2019 a společně se zamyslíme nad jeho budoucností. 
Bude přednesena zpráva staršovstva, zpráva administrátora Benjamina 

Kučery, zpráva o hospodaření našeho sboru a rozpočet na rok 2019, revizní 
zpráva a zprávy Diakonie. 

Důležitým bodem programu bude VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA, 
které bude mít podle usnesení mimořádného sborového shromáždění 

konaného 19. 1. 2020 7 členů a 3 náhradníky. 
Do nového staršovstva jsou ochotni kandidovat (buď jako členové nebo 
náhradníci) Linda Homolková, Nora Procházková, Jana Vítková, Daniel 

Korábek, Tomáš Starý, Petr Trnka, Michal Vejvoda, Eduard Wagner, 
Miroslav Richter ml., Miroslav Nulíček. Nové staršovstvo složí svůj slib 

22.11. při bohoslužbách. 
Za jejich ochotu jim velmi děkujeme, vážíme si toho a prosíme vás všechny, 

abyste přišli a vyjádřili jim tím také svoji podporu. 
Dalším důležitým bodem programu bude HLASOVÁNÍ O SLOUČENÍ SBORŮ 

V ČÁSLAVI A SEMTĚŠI. 
Upozorňujeme, že sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoliv 
počtu přítomných členů. Do rozhodování shromáždění se mohou zapojit ti 

členové, kteří jsou staršovstvem zapsáni na seznam členů s hlasovacím 
právem. 

Aktualizovaný seznam je k nahlédnutí v kostele. 
Budeme také rádi, když přijdete se svými návrhy, podněty a příspěvky 

k rozhovoru o životě sboru. 



 
VOLBA NOVÉHO STARŠOVSTVA čáslavského sboru byla plánovaná na 
březnové Výroční sborové shromáždění, které se vzhledem k pandemii 
koronaviru nekonalo. Děkujeme stávajícímu staršovstvu, že odpovědně 
fungovalo ještě skoro dalších šest měsíců. V neděli 20. září 2020 se bude 
konat odložené Výroční sborové shromáždění s volbou nového staršovstva 
s náhradníky na další šestileté období. Staršovstvo je správním orgánem 
sboru, odpovědností celého staršovstva je pečovat o duchovní život sboru, 
pastoračně doprovázet jeho členy, dbát na řádnou administrativu, 
dodržování řádů a dobré hospodaření. To zní dost suše a nezáživně, tak to 
zkusím trochu jinak pomocí mého oblíbeného obrazu - Staršovstvo je 
takový střed kola, a když ten střed kola dobře funguje, je promazaný, 
nechybí v něm žádná součástka, má stabilitu, je větší šance, že bude 
fungovat dobře i celý sbor, celé společenství.  
Nové staršovstvo bude mít z mého pohledu před sebou různé výzvy a úkoly 
– péče o náš sbor, aby se rozrůstal, abychom uměli oslovit a přivádět k víře, 
aby v našem sboru bylo dobře, aby zde vládl Kristův pokoj, je pro nás 
důležitá spolupráce s městem, Diakonií, čeká nás dokončení obnovy bašty, 
výhledově také rekonstrukce Komenského síně nebo varhan, odpovědné 
hospodaření na cestě k samofinancování, odpovědné jednání vůči přírodě 
aj. V rámci stávajícího staršovstva jsme připravili kandidátku a s 
jednotlivými kandidáty také mluvili. Rádi bychom Vám je také představili, i 
když mnohé z nich určitě znáte.  
 
SLUČOVÁNÍ SBORU ČÁSLAV A SEMTĚŠ 

Staršovstvo předkládá k projednání a rozhodnutí návrh dohody 
o sloučení farního sboru v Semtěši s farním sborem v Čáslavi. 

Semtěšský sbor je od r. 2012 administrovaný bez vlastního kazatele. 
Při rozhovoru o budoucnosti sboru v rámci širší diskuze související 
s přechodem církve k samofinancování v r. 2013 staršovstvo konstatovalo, 
že vzhledem k stále rostoucím nákladům spojeným s kazatelským místem 
sbor už nemůže uvažovat o dalším obsazení kazatelského místa a že jako 
výhled pro sbor vidí sloučení s některým ze sousedních sborů. Od r. 2013 se 
už ani bohoslužby nekonají každou neděli, ale jen 1., 3. a 5. neděli, v poslední 
době obvykle při počtu 3-5 účastníků. 

O výhledu ke sloučení se staršovstvem mluvili také členové 
seniorátního výboru při vizitaci v r. 2016. O dva roky později seniorátní 
výbor staršovstvu doporučil, aby začalo promýšlet a připravovat sloučení se 
sborem v Čáslavi, při kterém by se Semtěš stala kazatelskou stanicí 
čáslavského sboru. Nejen v reakci na výzvu seniorátního výboru, ale 
mnohem spíše kvůli tomu, že semtěšský sbor přestává být fakticky schopen 
zajistit vše, co existence samostatného sboru vyžaduje, a kvůli potřebě řešit 
budoucí způsob zajištění bohoslužebného a vůbec církevního života na 
území současného semtěšského sboru, rozhodlo staršovstvo na podzim 2018 
zahájit jednání o sloučení s farním sborem v Čáslavi.  

 
 



Východiskem pro sloučení sborů je podle církevních řádů dohoda 
staršovstev obou sborů o sloučení, kterou poté musejí schválit obě sborová 
shromáždění. Návrh na sloučení pak projedná seniorátní konvent a rozhodne 
o něm synod církve.  

Z jednání zástupců obou staršovstev vzešla dohoda o sloučení, kterou 
obě staršovstva v květnu t.r. schválila. Podle této dohody se sloučením 
platným k 1. 1. 2022 stane Semtěš kazatelskou stanicí Farního sboru ČCE 
v Čáslavi. Bohoslužby se v kazatelské stanici v Semtěši budou konat 
jedenkrát měsíčně, služebnosti (pohřby, svatby), katecheze a pastorace 
budou konány podle potřeby. Ve staršovstvu sloučeného sboru v Čáslavi 
bude semtěšská kazatelská stanice zastoupena 1 členem a 1 náhradníkem 
z řad dosavadního semtěšského staršovstva. O tom, kdo bude tímto členem a 
náhradníkem, rozhodne sborové shromáždění, na které vás tímto dopisem 
zveme. Veškerý majetek sboru v Semtěši přejde sloučením do vlastnictví 
sboru v Čáslavi. 

Dohodu o sloučení sboru v Semtěši s čáslavským sborem na základě 
dohody schválené oběma staršovstva musejí před projednáním konventem 
a rozhodnutím o sloučení synodem schválit sborová shromáždění obou 
sborů dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Pozvání na sborové 
shromáždění, které rozhoduje o sloučení, musí proběhnout písemnou 
formou. Proto vás, členy sboru s hlasovacím právem, ještě jednou zveme na 
sborové shromáždění, které bude dohodu o sloučení schvalovat. Bude se 
konat v neděli 20. 9. 2020 od 9.45 v čáslavském kostele. 
 
 


