
Usnesení 1. zasedání XXXVII. Konventu západočeského seniorátu,
konaného dne 14. listopadu 2015 v Plzni

	Ustavení konventu

Konvent byl řádně svolán, sešel se jako usnášeníschopný. Konvent povolal kazatele, kteří samostatně nespravují sbor za své členy. Konvent povolal své poradce. Všichni složili předepsaný slib. Konvent zvolil na toto zasedání své skrutátory, zapisovatele i verifikátory. Konvent zvolil na 4 roky své předsednictvo: Mikuláš Zoubek – předseda, Luděk Korpa, Daniel Matouš, Drahomír Rychecký. Konvent zvolil na 4 roky náhradníky předsednictva: Petr Grendel, Ondřej Pellar, Radovan Jirka a Evženie Dudlová.

	Projednání zpráv

Konvent projednal a vzal na vědomí zprávy v tiscích 6 – 21.

	Plnění usnesení minulého konventu

Konvent zkonstatoval, že loňská usnesení byla splněna, jen tomuto loňskému usnesení prodloužil lhůtu i 1 rok: Konvent ukládá seniorátnímu výboru Západočeského seniorátu, aby otevřel rozhovory o poslání církve a o budoucím uspořádání Západočeského seniorátu na základě zprávy seniora a seniorátního kurátora, například formou kulatých stolů.

	Volba seniorátního kazatele

Konvent povolal prostřednictvím opakované volby do funkce seniorátního kazatele br. f. Petra Chamráda, a to od 1. května 2016 do 30. dubna 2018. Výše úvazku je 1/3.

	Hospodaření v seniorátu

Konvent schválil hospodaření seniorátu za rok 2014 a příslušnou revizní zprávu. Konvent schválil návrh rozpočtu na rok 2016. Konvent určil výši a rozpis repartic na rok 2016 takto:
Sbor
seniorátní
celocírkevní
0401 Aš
    4 400
      9 000
0402 Černošín
    2 500
      5 500
0403 Dolní Bělá
    1 200
      2 800
0404 Domažlice
    5 500
    11 500
0405 Horní Slavkov
    1 600
      3 800
0406 Cheb
    2 100
      4 700
0407 Chodov
    3 900
      8 300
0408 Chrást
    2 200
      4 800
0409 Karlovy Vary
    9 000
    18 000
0410 Kdyně
    1 500
      3 400
0411 Kralovice
    1 400
      3 600
0412 Mariánské Lázně
    8 400
    17 600
0413 Merklín
    2 000
      4 000
0414 Nejdek
    6 000
    14 200
0415 Ostrov
    2 300 
      5 000
0416 Plzeň - Korandův sbor
  13 500 
    28 000
0417 Plzeň – Západní sbor
    6 400
    13 500
0418 Podbořany
    1 100
      2 800
0419 Přeštice
    1 800
      4 000
0420 Rokycany
    2 800
      5 000
0421 Sokolov
    6 600
    13 500
0422 Stříbro
    1 400
      3 500
0423 Teplá
    3 900
      8 300
   Celkem seniorát
  91 500
  194 800




























	Vyjádření k navrženým změnám CZ a ŘK
	Konvent souhlasí s navrženou změnou CZ, týkající se volby poslanců Jeronýmovy jednoty (změny § 23, 25 a 28 Církevního zřízení)

Konvent souhlasí s navrženou změnou ŘK

	Ostatní usnesení konventu – týkající se jen seniorátu

	Konvent ukládá seniorátnímu výboru okamžitě aktualizovat a spravovat řádně a aktuálně internetové stránky Západočeského seniorátu.
	Konvent ukládá seniorátnímu výboru zlepšit komunikaci se sbory
	Konvent ukládá SV, aby výzvu FS v Horním Slavkově rozeslal do sborů seniorátu s doporučením, aby se jí vážně zabývaly.

	(Text výzvy: V posledních letech můžeme pozorovat pokles členské základny naší církve, 	podle sčítání lidu navíc značně dramatický. Jsme přesvědčeni, že není možné před touto 
	závažnou skutečností dále zavírat oči. Příčinu tohoto stavu bychom tentokráte neměli 
	hledat u komunistů, jak to s oblibou činí církevní tisk, ale naší pozornost bychom měli 	obrátit do vlastních řad. 25 let po zásadních změnách v naší společnosti je příležitostí, 	abychom se v církvi zastavili a vážně se zamysleli nad uplynulým obdobím. K tomu 	zamyšlení patří pravdivé odpovědi na tyto otázky:
	- V čem jsme selhali jako staršovstvo sboru a co můžeme udělat lépe. 
	- Kde selhal seniorát či seniorátní výbor a co můžeme udělat lépe v seniorátech. 
	- Kde selhala synodní rada a synod a co lze vylepšit na celocírkevní úrovni.
	V době, kdy si připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa, nestačí o jeho 	myšlenkách krásně 	hovořit. Otevírá se nám jedinečná příležitost, jak jeho myšlenky 	znovu uvést do církevní praxe. Žádáme proto konvent, aby tuto naší výzvu přijal a 	doporučil všem sborům našeho seniorátu i synodu zabývat se otázkami ve výzvě 	uvedenými.)

	Ostatní usnesení konventu – pro synod


	Konvent posílá synodu tento návrh: Synod usnáší změnu Řádu sborového života v čl. 3 odstavec 2. Současný text se doplní následujícími větami:

Manželstvím se rozumí spojení muže a ženy. Vztah dvou osob stejného pohlaví, které uzavřely registrované partnerství, za manželství považován není. 
celý odstavec 2 potom bude znít takto:
Pro manžele, kteří si přejí požehnání svému sňatku, nebo pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství v církvi, se koná svatební shromáždění. V něm jsou připomínána Boží zaslíbení pro manželství a je pro ně vyprošováno a vyhlašováno Boží požehnání. Manželstvím se rozumí spojení muže a ženy. Vztah dvou osob stejného pohlaví, které uzavřely registrované partnerství, za manželství považován není. 
Zdůvodnění: Vnímáme, že i do církve začíná prosakovat módní vlna snažící se redefinovat manželství. Východiskem života církve má být svědectví Písma, tam, kde Písmo není jasné, pak tradice. Ani v Písmu, ani v pozdějších tradicích církve, nenacházíme žádné svědectví, že by manželství bylo svazkem jiných osob než muže a ženy a že by existovala jiná forma soužití dvou osob než právě manželství. Tento základ by církev měla respektovat. Proto předkládáme následující doplnění řádu sborového života, aby bylo zřejmé, co je církví vnímáno jako manželství a že je tato forma soužití je pro ni jedinou formou soužití dvou lidí, tak jak to ustanovil Bůh a potvrdil Ježíš, apoštol Pavel i další svědkové víry. 

Konvent posílá synodu tento návrh: Synod zřizuje místo seniorátního kazatele pro práci v Diakonii ČCE – středisko západní Čechy	

Konvent posílá synodu tento návrh: Synod ukládá synodní radě zřídit podporované místo ve FS ČCE ve Kdyni přerušené mateřskou dovolenou. Podporované místo se zřizuje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018, v roce 2017 90% podpory, v roce 2018 80% podpory.



				Podle zápisu vypracoval Mikuláš Zoubek, předseda konventu

