
ZÁPIS Z 51. KONVENTU MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
3. ZASEDÁNÍ

Místo konání: FS ČCE Olomouc
Přítomni: dle prezenční listiny

Zahájil br. L. Červenka  v 8.30 hod 13. listopadu 2021. Zasedání bylo řádně svoláno dle § 25, odst. 
3 CZ.

1. Úvodní pobožnost Kamil Vystavěl
Píseň č. 172 z EZ
Lk 14,20-28
Nasledujeme Ježíše jako svého učitele. Dnes zasedáme k poradě jako církev bojující. Jako Ježíšovi 
učedníci se máme rozloučit s tím, co máme a nebo k tomu všemu zaujmout nový postoj. Modlitba.
Píseň č. 550 z EZ

2. Ustanovení konventu
Zasedání řídí br. L. Červenka - zjištění přítomných dle prezenční listiny.
Přiznání členství v konventu – kaplan Aleš Wrana
Udělení poradních hlasů - Jan Dostál, Karel Fon, Hana Honsnejmanová, Alena Zapletalová
Složení slibu. Těch, co jsou poprvé na konventu.

Volby zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů
Volba zapisovatelů – Pavlína Lukášová, Daniela Jablonská, Hana Honsnejmanová - schváleno.
Volba verifikátorů – Josef Vašek, Lenka Křístková, Petr Jasinský – schváleno.
Volba skrutátorů – Jan Dostál, Ondra Dehnér, Alena Zapletalová – schváleno.
57 – hlasujících, 4 – poradních hlasů (dodatečně pro pozdní příchod skládal slib Ondra Dehnér), 
poradních hlasů bylo nakonec - 5.

3. Schválení programu – moderuje Jana Grollová
informace kolem oběda – Noemi Batlová
Poděkování končícímu seniorátnímu výboru – zástupně děkuje předsednictvo konventu.

4. Kontrola usnesení 2. zasedání 51. konventu Tisk č. 4 – konvent bere na vědomí.
5. Zpráva SV – Tisk č.5 - komentuje senior Marek Zikmund

6. Volba seniorátního výboru – Tisk č. 9 - moderuje Lubomír Červenka a Michael Waloschek
Vysvětlen postup voleb a připomenuto, že funkční období nového seniorátního výboru začíná 1. 
ledna 2022. 

Volba seniora  
Mojmír Blažek – nechce kandidovat
Lubomír Červenka – ano kandiduje
Jan Lukáš – nechce kandidovat
Pavel Prejda – nechce kandidovat
Vlastislav Stejskal – nechce kandidovat
Marek Zikmund – ano kandiduje
návrh - Pavel Jánošík – nechce kandidovat
Tajnou volbou byl při prvním kole na seniora zvolen – 41 hlasů – M. Zikmund
13 hlasů – L. Červenka, 3 hlasy – se zdržely



Volba seniorátního kurátora
Noemi Batlová – nechce kandidovat
Zdenka Formánková – nechce kandidovat
Hana Honsnejmanová – ano kandiduje
Libuše Palacká – nechce kandidovat
Dan Ryšavý – nechce kandidovat
Marek Vraj – nechce kandidovat
Michael Waloschek – ano kandiduje
Tajnou volbou při prvním kole byla zvolena na seniorátního kurátora – 29 hlasů - Hana 
Honsnejmanová, 26 hlasů – Michael Waloschek, 2 hlasy - se zdržely

Volba 1. náměstka seniora
Mojmír Blažek – nechce kandidovat
Štěpán Janča – nechce kandidovat
Jan Lukáš – nechce kandidovat
Jakub Pavlús – nechce kandidovat
Pavel Prejda – ano kandiduje
Vlastislav Stejskal – ano kandiduje
Lubomír Červenka – ano kandiduje
Tajnou volbou byl zvolen na 1. náměstka seniora 32  hlasů - Pavel Prejda,
14 hlasů - Lubomír Červenka, 10 hlasů – Vlastislav Stejskal, 1 hlas - neplatný

Volba 1. náměstek seniorátní kurátorky
Noemi Batlová – nechce kandidovat
Radek Bedřich – nechce kandidovat
Grollová Jana – nechce kandidovat
Filip Matějka – nechce kandidovat
Libuše Palacká – nechce kandidovat
Antonín Plachý – nechce kandidovat
Dan Ryšavý – nechce kandidovat
Marie Sléhová – nechce kandidovat
Michael Waloschek – ano kandiduje
Petr Jasinský – nechce kandidovat
Radomír Tyml – nechce kandidovat
Eva Urbanová – nechce kandidovat
Viliam Kušnír – nechce kandidovat
Jana Vrajová – nechce kandidovat
Adéla Gabrielová – nechce kandidovat
Noemi Kulíková – ano kandiduje
Daniela Sysalová – nechce kandidovat
Josef Vašek – nechce kandidovat
Tajnou volbou byl zvolen jako 1. nám. seniorátní kurátorky – 35 hlasů Michael Waloschek,
19 hlasů – Noemi Kulíková, 1 – neplatný, 2 – se zdržely

2. náměstek seniora z řad kazatelů
Mojmír Blažek – ano kandiduje
Lubomír Červenka – ano kandiduje
Štěpán Janča – nechce kandidovat
Ewa Jelinek – nechce kandidovat
Jan Lukáš – ano kandiduje/ kandiduje na 3. volební období, potřebuje 2/3 hlasů
Vlastislav Stejskal – ano kandiduje



První kolo: 14 hlasů – M. Blažek, 17 hlasů – L. Červenka, 17 hlasů - J. Lukáš, 8 hlasů – V. Stejskal,
1 hlas – neplatný
Druhé kolo: Tajnou volbou byl zvolen jako 2. náměstek seniora z řad kazatelů 29 hlasů – 
Mojmír Blažek, 27 – Lubomír Červenka. 1 hlas – neplatný

Náhradníci do SV z řad laiků
Dita Bartošicová – ano kandiduje
Noemi Batlová - nechce kandidovat
Radek Bedřich - nechce kandidovat
Adéla Gabrielová  nechce kandidovat
Jana Grollová – ano kandiduje
Tomáš Kaleta - nechce kandidovat
Daniel Mach - nechce kandidovat
Daniel Marek - nechce kandidovat
Filip Matějka – ano kandiduje
Libuše Palacká - nechce kandidovat
Marek Schulhauser - nechce kandidovat
Marie Sléhová - nechce kandidovat
Hana Vlčínská - nechce kandidovat
Jana Vrajová – ano kandiduje
Noemi Kulíková – ano kandiduje
První kolo: Tajnou volbou byla zvolena jako první náhradník 33 hlasů - Noemi Kulíková, 28 
hlasů – Filip Matějka, 24 hlasů – Jana Vrajová, 19 hlasů – Jana Grollová, 3 hlasy – Dita Bartošicová
Druhé kolo: Tajnou volbou byla zvolena jako druhý náhradník 29  hlasů – Jana Vrajová,
27 hlasů – Filip Matějka, 1 hlas - neplatný

Návrhy na náhradníky do SV z řad kazatelů
Lubomír Červenka - nechce kandidovat
Štěpán Janča - nechce kandidovat
Pavel Jánošík – ano kandiduje  
Jan Lukáš – ano kandiduje
Pavlína Lukášová – ano kandiduje
Jakub Pavlús - nechce kandidovat
Vlastislav Stejskal – ano kandiduje
Kamil Vystavěl – nechce kandidovat
Tajnou volbou byl z řad kazatelů jako první náhradník zvolen 32 hlasů -Vlastislav Stejskal, 
jako druhý náhradník byl zvolen 31 hlasů – Jan Lukáš, 21 hlasů – Pavlína Lukášová, 19 hlasů –
Pavel Jánošík

Dva náhradníky do předsednictva konventu do konce funkčního období (na jeden rok)
Daniela Sysalová – ano kandiduje
Dan Trampler – nekandiduje
Noemi Batlová – nekandiduje
Petr Jasinský – ano kandiduje
Eva Jehlářová – ano kandiduje
Tajnou volbou do předsednictva konventu do konce funkčního období byla zvolena jako první
náhradník 41 hlasů – Eva Jehlářová, jako druhý náhradník byl zvolen 35 hlasů – Petr 
Jasinský, 33 hlasů – Daniela Sysalová

7. Vzpomínka na zesnulé s modlitbou (fotoprojekce) – připravila Simona Kopecká

8. oběd – přestávka



Consonare – prezentace olomouckého trubačského souboru

9. Vyslání do služby 1. náměstkyně synodního kurátora Simony Kopecké – vykonal Lubomír 
Červenka

10. Zpráva revizní komise za rok 2020 - Tisk č.12 – čte Jana Grollová

11. Rozprava ke zprávám – Tisky č. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17 
Filip Matějka, Zábřeh - Tisk č.5 – osvětlit problémy Ostrava, Ostravice
odpovídá Michael Waloschek, Ostrava – Pavel Šindler, bývalý druhý farář v Ostravě nebyl při volbě
zvolen, v rámci jednoho shromáždění byla provedená opakovaná (opravná) volba, kde byl zvolen 
těsnou většinou, P. Šindler nakonec rezignoval – ostravský sbor pochopil, že není celkem jednotný. 
Na VSS v Ostravě se nakonec shodli, že zůstanou nadále u dvou farářských míst s tím, že jedno je 
neobsazené. Staršovstvo dostalo důvěru.
Ostravice – komentuje M. Zikmund, senior – SV nepodpořil další volbu faráře v Ostravici Pavla 
Janáse na snížený úvazek a byla navržena administrace (nyní administruje Štěpán Marosz). FS 
Ostravice je menší sbor a je náročné zde farářský úvazek podržet. Část sboru v Ostravici a farář 
Pavel Janás s rozhodnutím SV nesouhlasili. Staršovstvo sboru rezignovalo – z šesti členů zbyli 
ve staršovstvu dva.
Alena Zapletalová – doplnění vlastní zprávy Tisk č.13
Aleš Wrana – lituje, že tu nikdy není nikdo z Ostravice
Štěpán Marozs – současný administrátor omlouvá neúčast kandidátů z Ostravice ze zdravotních 
důvodů.
Karel Fon – mluví o izolaci sboru na Ostravici, sbor nemá přehled o situaci v církvi.
Štěpán Janča – pozdrav konventu i Javorníku, že na ně myslíme
Jana Rumlová – napsat pozdravy do malých sborů – Ostravice, Javorník
Filip Matějka, Zábřeh – SSO (Seniorátní stavební odbor) – by si přál dostupný seznam církevních 
budov, jejich stavu a potřebných oprav.
Pavel Prejda – seznam je na SR a ke stavu vypracovávají sbory materiály. 
Radomír Tyml z JJ – lze oslovit přímo členy JJ – i zde jsou zkušení stavaři
Filip Matějka – soupis majetku ve sborech, aby bylo zcela zřetelné, co se s tím bude dělat
Filip Matějka – dotaz na pastorační pracovnici – jestli jsou v plánu aktivity pro mládež, které míří 
misijním směrem směrem ven z církve, vzdělávání formou PR (public relations)
Alena Zapletalová, odpovídá – aktivity míří spíše dovnitř církve, není koncept vzdělávání
Aleš Wrana – misie mládeže, pokud je účinná, tak není programově potřeba PR
Štěpán Janča, Krnov – každá práce s mládeží je misijní práce – příklad Travná
Kamil Vystavěl, Prostějov – informace - větší celocírkevní granty jsou nevyčerpané, miniprojekty 
jsou zase přečerpané
Simona Kopecká – informace, že na SR je přes granty nový člověk, ale sbory se bojí investovat
Mojmír Blažek, Český Těšín – slezská církev AV pořádá školení mládežníků – LOUČ, kvalitní 
školení pořádá také KAM v Malenovicích.
Marek Zikmund – pochvala odborům pro mládež, ale i JJ – staveb apod.  členům staršovstva atd.
Vlastislav Stejskal – obhajoba chybějících z Javorníku – starší lidé, obavy z nákazy covid-19
Jan Dostál – pozvánka z mládeže na prosinec – akce po stopách Karla Kryla
Simona Kopecká – gratulace novým ordinovaným laickým kazatelům – Noemi Kulíkové

12. Volba seniorátních revizorů – Tisk č.9
Návrhy na seniorátní revizory
Lubomír Červenka - nechce kandidovat
Jan Dospiva - nechce kandidovat
Jaroslava Drozdová – ano kandiduje – aklamací volila většina PRO
Jiří Groll – ano kandiduje – aklamací volila většina PRO



Ivo Janovský – ano kandiduje - aklamací volila většina PRO
Viliam Kušnír - nechce kandidovat
Jan Matějka - nechce kandidovat
Antonín Plachý - nechce kandidovat
Jana Stoklasová - nechce kandidovat
Vladimír Strádal - nechce kandidovat
Hana Vlčínská – ano kandiduje - aklamací volila většina PRO
Petr Wieczorek - nechce kandidovat
Noemi Batlová – nechce kandidovat
Seniorátními revizory na čtyřleté období se stávají Jaroslava Drozdová, Jiří Groll, Ivo 
Janovský, Hana Vlčínská

13. Zpráva ekonomicko-strategické komise MSS – Tisk č. 15, prezentuje Hana Honsnejmanová
14. Rozprava k zprávě ekonomicko-strategické komise MSS
Štěpán Janča – poděkování ekonomicko-strategické komisi, porovnání se Skotskem.
Lubomír Červenka – doplnění zprávy ekonomicko-strategické komise MSS
Jana Rumlová – upozornění, že ekonomicko-strategická komise varuje, upozorňuje sbory 
na případná existenční nebezpečí
Marek Zikmund – poděkování komisi
Vlaďka Bradková, Šenov- bere práci komise jako informování, že sbor si má pomoci hlavně sám

Volba druhého náhradníka do oblastní pastýřské rady z řad laiků místo Hany 
Honsnejmanové (nyní zvolené seniorátní kurátorky)
Daniela Jablonská
Daniela Sysalová
Libuše Palacká
První kolo: Daniela Jablonská 22 hlasů, Libuše Palacká 22 hlasů, Daniela Sysalová 8 hlasů, 1 hlas 
neplatný, 2 lístky prázdné.
Druhé kolo: Daniela Jablonská 29 hlasů, Libuše Palacká 24 hlasů, 2 lístky prázdné, 0 neplatných
Tajnou volbou byla zvolena Daniela Jablonská, Hranice

Volba druhého náhradníka na synod z řad laiků místo Simony Kopecké
Noemi Batlová – zvolena většinou aklamací

15. Návrhy na konventu – Tisk č. 14  
návrh č. 206 – Frýdek Místek - návrh k dennímu pořádku – většina – návrh nebyl přijat.
návrh č. 208 – návrh k dennímu pořádku – PRO – většina, PROTI – 11, ZDRŽEL SE – 3. Návrh 
nebyl přijat.
návrh č. 210 – návrh na otevření rozpravy – PRO – 5, PROTI – 21, ZDRŽEL SE – většina
Aleš Wrana - slovo PROTI – doplněk bunda je otázka vkusu, kazatelé si mají koupit slušný kabát 
na talár.
Filip Matějka – slovo PRO – nechce, aby mu na pohřbu mluvil farář v bundě
PRO -  9, PROTI – 19, ZDRŽEL SE – zbytek. Návrh nebyl přijat.
návrh č. 212 – Návrh k dennímu pořádku PRO 13
Otevření rozpravy:
Jana Rumlová – opravný návrh, chybná formulace
Rozepsaný pozměňovací návrh č. 212:
3. zasedání 51. konventu MSS doporučuje, aby každý okrsek seniorátu během roku 2022 
uskutečnil minimálně jedny společné nedělní bohoslužby a jedno další společné setkání, např. 
biblickou hodinu, nebo výlet, vycházku… Za uskutečnění těchto setkání jsou zodpovědní kazatelé 
a kurátoři příslušného okrsku. - Takto formulovaný návrh byl většinou přijat.
návrh č. 213 – návrh k dennímu pořádku – přijato – Návrh nebyl přijat.



návrh č. 301 – návrh byl schválen
návrh č.302 – návrh byl schválen
návrh č. 303 – návrh byl schválen
návrh č. 304 – návrh byl schválen
návrh č. 305 – návrh byl schválen 
návrh č. 306 – návrh byl schválen, ZDRŽEL SE – 5
návrh č. 307 – návrh k dennímu pořádku, PRO – 37. Návrh nebyl přijat.
návrh č. 308 – návrh na otevření rozpravy, PRO – 32
Kamil Vystavěl – vánoční sbírka na bohoslovce – tento fond je nadhodnocen (je zde více peněz, než
je využito)
Hlasování: PRO – 21, PROTI – 13, ZDRŽEL SE – zbytek. Návrh nebyl schválen.
V souvislosti s návrhem č. 308 podává Štěpán Janča samostatný návrh na Synod č.314 – viz. níže 
(návrh byl dodatečně podepsán 12 členy konventu, aby byl zařazen)
návrh č. 309 – PRO - většina , PROTI – 1, ZDRŽEL SE – 3. Návrh byl schválen.
návrh č. 310 – PRO – 52,  PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 5. Návrh byl schválen.
návrh č. 311 – podává Štěpán Janča, Krnov
Konvent vyjadřuje svou podporu všem konventuálům, kteří se pro nemoc nemohli zúčastnit 
konventu a pověřuje předsednictvo, aby tuto podporu těmto sestrám a bratřím vyřídilo.
PRO – 56, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1. Návrh byl schválen.
návrh č. 312 – podává Štěpán Janča, Krnov
Konvent pověřuje předsednictvo, aby sborům, které neměly žádné zástupce na konventu, zaslalo 
jménem konventu dopis s pozdravem a vyjádřením naší podpory a sounáležitosti.
PRO – 54, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 3. Návrh byl schválen.
návrh č. 313 – podává Kamil Vystavěl, Prostějov
Synod se usnáší, že poměrná část odvodu do PF bude v r.2024 činit nejméně 25% ze stanovené
částky odvodu za plný kazatelský úvazek.
Zdůvodnění:
Poměr paušální a poměrné části odvodu do PF určuje míru mezisborové solidarity a skutečné 
finanční podpory menších sborů. Dosavadní míra podpory je nedostatečná, poměrná část odvodu 
do PF v r. 2020 a 2021 činí 12,5% ze stanovené částky odvodu za plný kazatelský úvazek. Chceme, 
aby církev dávala menším sborům v době přechodu na samofinancování výrazně větší podporu.
Konkretizace návrhu v číslech:
Přibližná výše odvodu do PF za jeden kazatelský úvazek v r.2024 je synodem stanovena na 340 tis. 
Kč. Za tohoto předpokladu paušální část odvodu nepřesáhne částku 255 tis. Kč (tj. 75% ze 340 tis. 
Kč). V r. 2026 je plánovaná platba za jeden kazatelský úvazek 445 tis. Kč (tj. 75% ze 445 tis. Kč).
PRO - 15 , PROTI - 14, ZDRŽEL SE – 28. Návrh nebyl přijat.
návrh č. 314 – znění: Návrh na změnu termínů celocírkevních sbírek
Synod usnáší, že celocírkevní sbírky nebudou nadále určovány konkrétním datem, nýbrž měsícem, 
v němž mají být vykonány; a bude v kompetenci staršovstev jednotlivých sborů, aby určily 
konkrétní datum a způsob uskutečnění sbírky.
Odůvodnění:
Některé sbírky jsou v současné době stanoveny v přesném termínu, zvláště pak vánoční sbírka 
na bohoslovce a velikonoční sbírka na HDL. Bývá to zdůvodněno tím, že v těchto dnech bývá 
největší návštěvnost a nejvyšší sbírky, a tedy i nejvyšší podpora celocírkevních projektů. Myslíme 
si, že tato logika není správná.
1. Jsme přesvědčeni, že lidé, kteří sbírají finanční prostředky mají právo rozhodovat o tom, kde 
a k čemu tyto prostředky budou použity.
2. Právě v období Vánoc a Velikonoc přicházejí často na bohoslužby lidé, kteří kostel navštěvují 
zřídka a kteří nevědí prakticky nic o celocírkevních aktivitách, a raději by podpořili svůj sbor než 
pro ně velmi vzdálený celocírkevní účel.
3. Jsme přesvědčeni, že dobrovolná solidarita je mnohem účinnější než solidarita vynucená. Jsme 
přesvědčeni, že pokud dáme sborům možnost rozhodnout, kdy mohou na příslušný účel přispět, 



a budeme schopni celocírkevní projekty srozumitelně vysvětlit, získáme z nich ve výsledku více 
prostředků, než ze sbírek nedobrovolných.
4. V současné ekonomicky složité době, kdy mnohé sbory doslova sahají na dno svých finančních 
možností, by mohly sborům právě tyto sbírky pomoci alespoň mírně povzbudit sborové příjmy.
5. Nevidíme důvod, proč by projekty ústřední měly mít přednost před potřebami jednotlivých sborů.
To neznamená, že se staršovstva nemohou rozhodnout držet se tradičních termínů ani, že Synod či 
Synodní rada nemohou doporučit určité datum, ale konečné rozhodnutí by mělo být v rukou 
jednotlivých staršovstev.
PRO – 46, PROTI – 8, ZDRŽEL SE – 3. Návrh byl schválen.

16. Různé – nabídka PEXESO seniorátu

17. Závěrečná pobožnost s vysluhováním VP – Simona Kopecká
Ž 107,1 – Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
Modlitba, závěrečná píseň – Dodatek 702.

Zapisovatelé (datum, podpis):                                             
                                                                               -----------------------------------------
                                                                                          Pavlína Lukášová

--------------------------------------------              ------------------------------------------------
         Daniela Jablonská          Hana Honsnejmanová

Verifikátoři (datum, podpis):

------------------------------         ------------------------------------      -----------------------------------
          Josef Vašek                                 Lenka Křístková                            Petr Jasinský

Předseda konventu (datum a podpis):
 ------------------------------------------

Lubomír Červenka


