Seniorátní výbor západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické v Černošíně
Senior: Jiří Marván, Husova 249, 349 58 Černošín, t+fax: 0183/692119, e-mail: cce.cernosin@seznam.cz
Kurátor: Mikuláš Zoubek,Žižkova 1161,358 01 Kraslice, t: 0168/696085,e-mail: kr.zapadocz@seznam.cz

Všem sborům 
západočeského seniorátu


Věc: usnesení konventu


1.zasedání XXXIV.konventu dne 8.listopadu 2003 v Chodově přijalo tato usnesení:



1.	Konvent zvolil předsednictvo konventu a jeho náhradníky:
Funkce
Jméno
Sbor
Od – do
Předseda (kazatel)
Hamariová
Plzeň ZS
2003 – 2007
Člen (presbyter)
Petrlík
Aš
2003 – 2007
Člen (presbyter)
Mištěra
Přeštice
2003 – 2007
Člen (kazatel)
Matuška
Chodov
2003 – 2007
Náhradník za kazat.
Ondřej Pellar
Rokycany
2003 – 2007
Náhradník za kazat.
Pavel Knorek
Sokolov
2003 – 2007
Náhradník za laiky
Lubomír Kovář ml.
Karlovy Vary
2003 – 2007
Náhradník za laiky
Bratr Pokorný
Kralovice
2003 – 2007

2.	Konvent zvolil revizory a náhradníky seniorátního hospodaření:
Funkce
Jméno
Sbor
Od – do
Revizor
Bratr Ullman
Karlovy Vary
2003 – 2007
Revizor
Sestra Pittnerová
Rokycany
2003 – 2007
1.náhradník
Sestra Svobodová
Plzeň Západní
2003 – 2007
2.náhradník
Jan Pospíšil
Stříbro
2003 – 2007

3.  Konvent zvolil 1.náhradníka seniorátního představenstva Jer. Jed.: br.farář Jan Satke.

4.	Konvent po rozpravě vzal na vědomí zprávy z tisků 5-23

5.	Konvent přijal tato usnesení – návrhy pro synod: 
51. Synod ukládá synodní radě, aby zvážila, za jakých okolností by jáhnové mohli být samostatnými správci sboru, případně k tomu připravila pro příští synod materiál.
Zdůvodnění návrhu:
Tímto tématem se synod již několikrát zabýval.  Máme za to, že by jáhnové, kteří z různých důvodů nestudují ETF UK, mohli být po 5-10 letech sborové praxe a po doporučení seniorátním výborem ustanoveni jako samostatní správci sboru. Lidé s dlouholetou praxí na sboru mohou být stejně dobrými správci sboru jako absolventi vikariátu. 

52. Synod schvaluje zřízení misijního místa pro sbory v Kralovicích a Podbořanech
Zdůvodnění návrhu:
1.	Územní důvody. Oba sbory jsou administrovány – Kralovice z Černošína (cca 80 km jedna cesta), Podbořany z Teplé (cca 90 km jedna cesta). Pro administrátory je tudíž fyzicky nemožné být v těchto sborech častěji, neboť je to časově velmi náročné. Pokud by zde bylo zřízeno misijní místo (vzdálenost obou sborů je 41 km), byla by možnost častějšího kontaktu se členy sboru.
2.	Zachování sborů. Je všeobecně známo, že nemají-li – zvlášť malé sbory – „svého“ faráře, postupně vymřou, nebo se vytratí (Z nedávné doby – např. sbor v Rakovníku, který byl sloučen se sborem kladenským). Bylo by smutné, kdyby se v situaci, kdy sbor nemá na zaplacení personálního fondu v plné výši, neposkytla možnost dát těmto sborům (alespoň dočasně( příležitost ke znovuobnovení. Zvláště v Kralovicích došlo v posledních dvou letech k oživení:
-	Pravidelně se schází staršovstvo
-	Před dvěma lety činil dluh na personálním fondu přes 200.000 Kč; tento dluh je v současné době minimalizován – i zde je vidět snaha příznivců sbor zachovat
-	Vzrostla účast na bohoslužbách, souběžně s nimi probíhá nedělní škola (střídají se 3 učitelé z řad členů sboru
-	1x měsíčně jsou rodinné bohoslužby
-	vydávají sborový časopis
-	mají internetovou stránku
-	v týdnu jsou tyto programy: středa – biblická hodiny pro děti (4-6 dětí), návštěvní den; čtvrtek – flétny, konfirmandi (2), biblická hodina pro dospělé (4-6); pátek – pěvecký sbor (5-10), mládež (3-4); sobota – brigády dětí (2-8), výuka PC, dětské odpoledne (2-12)
-	pro tento rok je už zapsáno 25 dětí
-	mají dobré kontakty s Probační a mediační službou a umožňujeme vykonávání alternativních trestů
-	zvýšila se obětavost salárníků
Z uvedeného přehledu je vidět, že by byla škoda takto rozběhnutou práci zrušit jen proto, že sbor nebude mít na zaplacení PF. Mají už vybranou farářku, Janu Kadlecovou. Čekají pouze, až dokončí povinnou praxi a získá dekret volitelnosti.
Tato žádost byla projednávána a schválena na zasedání staršovstev v obou sborech. Projednal a doporučil ji i západočeský konvent.

6.	Konvent vyslovil souhlas s navrhovanou úpravou CZ, aby kurátoři byli virilními členy konventu.

7.	Konvent schválil zprávu o hospodaření a revizní zprávu za rok 2003.

8.	Konvent projednal a přijal návrh rozpočtu na rok 2004

9.	Konvent projednal celocírkevní a seniorátní repartice a pro rok 2004 přijal toto usnesení:
91. Konvent stanovuje celocírkevní repartice na rok 2004 přesně podle rozpisu roku 2003 ve výši 114,100,- Kč.

92. Konvent stanovuje seniorátní repartice na rok 2004 podle základu z roku 2003 se zohledněním nárůstu na částku 71.300,- Kč.

10.	Konvent projednal i koncepci výpočtu repartic na rok 2005 a přijal tato usnesení:
101. Konvent ukládá seniorátnímu výboru připravit návrh celocírkevních repartic pro příští konvent podle tabulky č. 2 a  písmen G, I, J tisku 28.

102. Konvent ukládá seniorátnímu výboru připravit návrh seniorátních repartic pro příští konvent podle tabulky č. 3 a  písmen G, I, J tohoto tisku.

           


                                      Podle zápisu zpracoval Mikuláš Zoubek, seniorátní kurátor



