
Výběr ze zápisu staršovstva 20.10.2017

Text do publikace „Církev v proměnách času“ 
Návrh textu připravil R, Jindra. Staršovstvo ho schvaluje a děkuje za něj. Viz příloha.

Nová nájemní smlouva pro faráře 
Staršovstvo rozhodlo o nové nájemní smlouvě pro faráře - resp o výši nájemného dle směrnice SR a o výši 
příspěvku na energie

Diskuse k tématu „Povolání farářů“ 
Jaká obdarování jsou podle Vás potřebná dnes k farářské službě? 

• Dar živé víry

• Dar soucítění, sdílení, empatie

• Trpělivost

• Společenský člověk

• Vstřícnost

Máte ve sboru člověka, u něhož rozpoznáváte obdarování ke službě faráře/farářky?

• Naposledy z Horní Čermné vzešel farář Josef Šilar v 19. století, 

• Před deseti lety jedna mladá žena uvažovala o kazatelské dráze a udělala přijímačky, 
věnuje se dnes jinému povolání. 

• Nedávno jsme oslovili jednoho mladého muže, aby o studiu teologie uvažoval.

Jak byste mohli dále povzbuzovat a podporovat bohoslovce z vašeho sboru během jejich studia?

Pokud bychom měli, domníváme se, že bychom mohli povzbuzovat více způsoby. 

Byli byste rádi/ neradi, kdyby se vaši potomci rozhodli pro farářské povolání? 

• Měli bychom radost.

• Měli bychom obavy, zda povolání a službu zvládnou. 

Z čeho podle vás pramení nejistota a obavy současných farářů a farářek?

• U začínajících je jistě výrazná finanční nejistota. 

• Rozhodovat se ve věku 19 let, může být brzy. 

• Nejistota může pramenit ze snižujícího se počtu věřících v naší zemi. 

• Povolání není společensky doceněno. 

• Povolání faráře je krásné. Nejistoty k němu patří a jsou spíš jiného než finančního 
charakteru. 

Chybí podle vás současným farářům něco pro jejich službu?

• Znalosti cizích jazyků. 

• Dar sladit farářskou službu a rodinný život. 

• Zpětná vazba členů sboru.

• Možná chybí slovo podpory. 

Z diskuse o změně názvu církve

Vycházejí tři varianty: 



1. zachování názvu ČCE (varianta preferovaná)

2. Evangelická církev

3. Sjednocená evangelická církev.

Příprava sborového dopisu 

Presbyteři se domluvili, že společně připraví část týkající se hospodaření

1. Kolik financí je třeba, aby se v čermenském sboru mohlo dít to, co se děje

2. Co tvoří příjmy a jaké jsou nebo budou saláry

3. Nesbíráme jen sami na sebe, ale také na jiné účely

4. Mimořádné investice, které se uskutečnily a budou realizovány (varhany, střechy)

5. Pozvání na besedu k tomuto tématu

Hospodářské informace

Zveřejnění sbírky na opravu střechy kostela. 

Podepsána dohoda o spoluužívání modlitebny v HT s lesním klubem Březinka 

Podepsána nová pachtovní smlouva na pole platná do 30. 9. 2019. 


