ODVAHA K MÍRU

Vážené sestry, vážení bratři,
letos 19. září se uskuteční volební sněm Církve československé husitské, na kterém budeme
volit patriarchu naší církve na další sedmileté období. Kandidáti na patriarchu (respektive
kandidátky na generální biskupku) vzejdou z vyhledávacího řízení, které se koná na
vikariátních shromážděních ve všech diecézích. Volitelným je každý duchovní, který
splňuje podmínky dané církevními řády a je uveden v přiloženém seznamu. Nechci
a nemohu vám radit či doporučovat, koho byste měli volit. Je to vaše právo, vaše
svobodné rozhodnutí, ale také vaše zodpovědnost. Proto vás prosím, abyste dříve, než
odevzdáte svůj hlas, do svých práv, rozhodování a zodpovědnosti vpustili Ducha Svatého
a prosili Boha o osvícení srdce i mysli. Bez modlitby, rozjímání a naslouchání Božímu hlasu,
který promlouvá skrze svědomí zformované Kristovým evangeliem, nelze v církvi činit
žádná rozhodnutí, a už vůbec ne tak závažná rozhodnutí, jakým je volba patriarchy.
Hledání Boží vůle je duchovním zápasem, v němž musíme sami sebe překročit,
poodstoupit od vlastních záměrů a představ, sympatií či antipatií. Nový (či staronový)
patriarcha (či generální biskupka) má být mužem (či ženou) podle Božího srdce, nikoli
podle našeho kalkulu. Do výběru kandidátů a celé atmosféry volby se jistě promítne i náš
vztah k církvi, která je nám duchovním domovem. Milujeme církev jako naši duchovní
matku? Nebo v ní vidíme jen organizaci, spolek, strukturu? Všichni si budeme klást
otázku: Pokračovat v dosavadním kurzu, nebo usilovat o změnu? Na tu otázku si každý
musíte odpovědět sám, nejlépe na kolenou a s rukama sepjatýma k modlitbě. A dříve, než
se potkáme na vikariátním shromáždění, které tímto svolávám společně se sborem bratří
vikářů, vás všechny vybízím: Probuďte v sobě lásku k církvi a touhu být aktivními věřícími.
Neboť bez nich se církevní společenství do budoucna opravdu neobejde.
Děkuji vám a vyprošuji vám pokoj a dobro!
Váš bratr
Filip Štojdl, biskup
v Plzni 11. února L. P. 2020

Plzeňská diecéze Církve československé husitské

Svolávací vyhláška

Společného vikariátního shromáždění
vikariátů Plzeňské diecéze CČSH
za účelem vyhledávacího řízení k volbě patriarchy
Milé sestry, milí bratři, vážení kněží a jáhni, kazatelé, pastorační asistenti, členové orgánů
a delegáti náboženských obcí, svolávám mimořádné společné vikariátní shromáždění
všech všech tří vikariátů Plzeňské diecéze Církve československé husitské za účelem
vyhledávacího řízení k volbě patriarchy, na sobotu 14. března 2020. Shromáždění bude
zahájeno bohoslužbou v 10.00 ve sboru Kristova kříže v Plzni, Mikulášské náměstí 11.
Program mimořádného společného vikariátního shromáždění1:
9:00
10:00
11:00
11:15
11:45
12:15
12.45
14:00

Registrace delegátů
Bohoslužba
Volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů a volební komise
Informace k vyhledávacímu řízení na volbu patriarchy
Vyhledávací řízení k volbě patriarchy
Přestávka na oběd
Diskuse a různé
Ukončení vikariátního shromáždění a požehnání na cestu

Pokoj a dobro

Filip Štojdl, biskup
v Plzni 11. února L. P. 2020

1 Změna programu vyhrazena.

NÁVRATKA
…………………………………………………………………………………………………………
Příjmení
…………………………………………………………………………………………………………
Jméno
…………………………………………………………………………………………………………
Adresa
…………………………………………………………………………………………………………
E-mail2
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon
Náboženská obec / Orgán diecéze / Orgán celku církve / Husitská diakonie3 :
Žádám o vegetariánskou stravu 4

podpis a razítko 5
Vyplněnou návratku odešlete e-mailem na adresu kancelar@ccshplzen.cz, nebo
poštou na adresu Táborská 243, 398 06 Mirovice nejpozději do 29.2.2020.
Veškeré náklady, včetně cestovného a stravy, hradí diecéze. V rámci konání Vikariátního
shromáždění je automaticky zajištěn coﬀeebreak a oběd.
Jednání Vikariátního shromáždění je otevřeno pouze duchovním (včetně externích),
členům orgánů a řádně registrovaným delegátům (zvoleným Výročním shromážděním
NO a takto oznámeným kanceláři Úřadu DR).
Upozorňujeme, že bez řádně vyplněné a včasně odeslané návratky nebudou vydány
obálky s hlasovacími lístky (obálky budou na jméno delegáta).

2

Na tento e-mail přijde potvrzení o registraci a další případné materiály

3

Zakroužkujte vybrané

4

Zakroužkujte v případě výběru / závazný údaj

5

Razítko náboženské obce nebo oprávněného orgánu CČSH

