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Staršovstvu střešovického sboru  

a bývalým členům a náhradníkům střešovického staršovstva,  

kteří rezignovali na své funkce na konci roku 2020 

 

Milí střešovičtí, 

 

jak víte, seniorátní výbor Pražského seniorátu nás pověřil, abychom se zabývali napjatou 

situací ve Vašem sboru a vstoupili do rozhovoru s Vámi, kteří jste nesli či nesete 

odpovědnost za Váš sbor. Je to ostatně úkolem seniorátních výborů: pečovat o sbory 

a jejich pracovníky, obzvláště v náročných situacích. Níže bychom rádi shrnuli náš postup 

a náš náhled na Vaši situaci.  

 

O příčinách i důsledcích napětí ve Vašem sboru jsme počátkem roku 2021 hovořili jednak 

se skupinou presbyterů a náhradníků, kteří na své funkce rezignovali v listopadu 2020, 

a jednak se staršovstvem v jeho stávajícím složení. Rovněž jsme na vyžádání poskytli 

prostor pro individuální rozhovory všem presbyterům, kteří o to požádali (vč. faráře 

a kurátora).  

 

Napjatá atmosféra a velmi obtížná komunikace v klíčové pracovní skupině, jakou je 

v každém sboru staršovstvo a nejbližší okruh dalších nejaktivnějších dobrovolných 

spolupracovníků, byla při těchto jednáních nepřehlédnutelná. Je nám to velmi líto, zvláště 

když víme, jak silné Vaše společenství bylo a je díky Vám všem. 

 

Podle našeho názoru nedošlo z žádné strany k porušení církevních řádů. Z odstupu těch, co 

ve vašem sboru nežijí, celou krizi vnímáme jako sérii narůstajících neporozumění, která 

vedla k postupnému oslabování vzájemné důvěry. Za klíčový kritický moment považujeme 

okamžik, kdy se napětí postupně narůstající ve staršovstvu na jaře 2020 rozšířilo do celku 

sboru, k čemuž přispěl i nešťastný souběh s prvním koronavirovým lockdownem. 

 

Proto není z naší strany možné zaujmout jednoznačné stanovisko. Navíc i my sami 

vnímáme Váš příběh diferencovaně. Přesto si myslíme, že jsme určité věci z odstupu mohli 

zahlédnout a nabízíme Vám několik podnětů k reflexi: obecnější v tomto dopise, 

konkrétnější v příp. osobních rozhovorech, pokud o ně budete stát – se staršovstvem, 

s rezignovavšími, s kurátorem, s farářem.        

 

Blížící se volba nového staršovstva by snad mohla být dobrou příležitostí pro počátek 

obnovy vzájemné důvěry a spolupráce. Pro navržené kandidáty i voliče by při rozhodování 

a hlasování nemělo být jediným ani hlavním kritériem, jakou pozici zastávali ve výše 

zmíněných sporných otázkách, ale jejich celková důvěryhodnost a nasazení ve sborových 

záležitostech. 
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Dovolujeme si Vám doporučit, aby se schůzí staršovstva účastnilo méně lidí než doposud, 

kdy na nich byli přítomni i náhradníci. Snížení počtu členů staršovstva před touto volbou 

již možné není (o tom musí rozhodnout předchozí sborové shromáždění a toto rozhodnutí 

musí schválit seniorátní výbor), avšak bylo by, myslíme, vhodné, aby se náhradníci nového 

staršovstva běžných schůzí již neúčastnili. Jednání ve velkém grémiu kolem dvaceti 

účastníků je dle našich zkušeností komunikačně příliš složité.           

 

Stejně tak bychom vám, i po zkušenostech z jiných sborů, chtěli doporučit mnohem méně 

komunikovat v důležitých sborových záležitostech prostřednictvím e-mailů. Už vůbec by 

se prostřednictvím e-mailů, zvláště hromadných, neměly řešit jakékoli vztahové či jinak 

citlivé záležitosti.  

 
Pokud někdo z presbyterek či presbyterů vnímá narůstající napětí, které se nedaří řešit v 

rozhovorech v rámci staršovstva či v osobních rozhovorech, velmi doporučujeme využít 

některou z nabídek doprovázení: ze strany seniorátního výboru (či synodní rady), kolegů v 

seniorátu, supervizorů, sester a bratří, kteří mají dar naslouchat a duchovně doprovázet. 

Požádat v náročné situaci o zpětnou vazbu či doprovázení považujeme za výraz vnitřní síly 

a péče o sbor, nikoli o výraz slabosti či neloajality vůči sborovému společenství. 

 

Neplánujeme nyní do Vaší situace nějak aktivně zasahovat, snad s výjimkou toho, že pro 

zástupce seniorátního výboru požádáme o poradní hlas na Vašich nejbližších sborových 

shromážděních. Máme však o Vás však stálý zájem. Přejeme Vám zlepšení situace, sílu k 

odpuštění a návrat vzájemné důvěry. Modlíme se za Vás. Na vyžádání jsme otevřeni 

individuálním rozhovorům s Vámi.  

 

Dlouhodobě chceme Vaše společenství doprovázet tak, jak jsme na to zvyklí u všech sborů 

našeho seniorátu: při setkáních na kazatelských a kurátorských poradách, podle potřeby 

v osobních rozhovorech a pravidelně prostřednictvím Daniela Hellera, patrona vašeho 

sboru. Budeme rádi, když zvážíte možnosti, jak by mohl být o dění ve sboru informován.  

 

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. (Římanům 14,19) 

 

Roman Mazur, senior      David Balcar, náměstek seniora    Daniel Heller, senior. kurátor 

 

P. S.: Pokud budete chtít seznámit s tímto naším dopisem i další členy sboru, máte naše 

svolení. 


