
Porada mla dež e – 8. 11. 2015 – Ostrava 

Přítomni: Blanka Prokešová, Pavlína Sikorová, Míša Vrajová, Patrik Lukáš, Jiří Pščolka, Jonatan Blažek, 

Jakub Domes, Ondřej Dehner, Pavlína Lakomá, Bohdana Nováková, Aleš Zapletal, Barbora Halušková, 

Gabriela Halušková, Debora Zálešáková, Benjamín Groll, Ondřej Holubec, Michael Maláč, Daniel 

Batla, Michael Skotnica, Aleš Rosický, Martin Koutecký, Jitka Vlčinská, Daniel Zmrzlík 

Program porady: 

1. Přivítání a pobožnost 

2. Schválení programu porady 

3. Volba skrutátorů 

4. Volba zapisovatelů 

5. Zpráva předsedy SOMu 

6. Zpráva pracovnice pro mládeže 

7. Řízená rozprava k bodu 4 a 5 a dalším tématům 

8. Volba seniorátního odboru mládeže 

9. Volba zástupců na konvent + info 

10. Zpráva zástupců celocírkevní porady 

11. Volba zástupců na celocírkevní poradu mládeže 

12. Zprávy z mládeží 

13. Další 

14. Zakončení porady 

 

1. Přivítání a pobožnost 

Poradu jsme zahájili responzionálním čtením 46. žalmu. 

2. Schválení programu porady 

Program porady byl schválen jednohlasně. 

3. Volba skrutátorů 

Návrh: 

- Jonatan Blažek 

- Pavlína Sikorová 

Hlasování: navržení byli jednohlasně zvoleni 

4. Volba zapisovatelů 

Návrh: 

- Tomáš Koutecký 



Hlasování: navržený kandidát byl jednohlasně zvolen 

5. Zpráva předsedy SOMu 

Martin Koutecký jako stávající předseda SOMu přednesl svoji zprávu. Zpráva je součástí zápisu 

jako Příloha 1. 

6. Zpráva pracovnice pro mládež 

Pavlína Lakomá jako stávající pracovnice pro mládež přednesla svoji zprávu. Zpráva je součástí 

zápisu jako Příloha 2. 

7. Řízená rozprava k bodu 5 a 6 a dalším tématům 

V rámci porady proběhla řízená diskuze, kterou vedl Štěpán Janča. 

8. Volba seniorátního odboru mládeže 

Návrhy: 

- Aleš Rosický  - přijímá 

- Daniel Batla  - přijímá 

- Ondřej Dehner  - přijímá 

- Vlastik Stejskal  - přijímá 

- Tomáš Koutecký - přijímá 

- Magdalena Lukášová - přijímá 

- Blanka Prokešová - přijímá 

- Karolína Sikorová - přijímá 

- Michael Skotnica - nepřijímá 

- Daniel Zmrzlík  - přijímá 

- Patrik Lukáš  - přijímá 

- Jakub Domes  - nepřijímá 

- Jonatan Blažek  - přijímá 

- Tereza Dehnerová - nepřijímá (nemůže) 

- Jitka Vlčinská  - nepřijímá 

- Michael Maláč  - přijímá 

- Ondřej Holubec  - přijímá 

 

Jednotliví kandidáti byli představeni lidmi, kteří je navrhovali. 

Volba: 

Aleš Rosický   14 

Daniel Batla   19 

Ondřej Dehner   13 

Vlastik Stejskal   6 

Tomáš Koutecký   20 

Magdalena Lukášová  20 



Blanka Prokešová   14 

Kája Sikorová   11 

Daniel Zmrzlík   13 

Patrik Lukáš   5 

Jonatan Blažek   10 

Michael Maláč   13 

Ondřej Holubec   9 

Celkově hlasujících: 22 

Všechny hlasovací lístky byly platné. 

Nově zvolený SOM: Aleš Rosický, Daniel Batla, Ondřej Dehner, Tomáš Koutecký, Magdalena 

Lukášová, Blanka Prokešová, Daniel Zmrzlík, Michael Maláč 

Návrhy na náhradníky SOMu: Jitka Vlčinská, Michael Skotnica, Jakub Domes, Patrik Lukáš, 

Jonatan Blažek, Ondřej Holubec, Vlastik Stejskal, Karolína Sikorová 

Volba: 

Ondra Holubec   8 

Vlastik Stejskal   6 

Jítka Vlčinská   15 

Michael Skotnica   12 

Patrik Lukáš   3 

Karolína Sikorová   14 

Jonatan Blažek   12 

Jakub Domes   13 

 

1. Náhradník – Jitka Vlčinská 

2. Náhradník – Kája Sikorová 

3. Náhradník – Jakub Domes 

Volba 4. náhradníka proběhne mezi Michaelem Skotnicou a Jonatanem Blažkem. 

Volba: 

Michael Skotnica   10 

Jonatan Blažek   11 

4. Náhradník – Jonatan Blažek 

 

9. Volba zástupců na konvent 

Zpráva zástupců na konventu 

Konvent se koná příští sobotu. Porada zástupců z jednotlivých sborů. Bývají tam vysláni zástupci 

z mládeže, nemají volební hlas. Kuli minule prosadil, že konvent už nikdy nebude v době konání 

Listopadání. Bude se volit nový seniorátní výbor a senior. 



Návrh: 

- Daniel Batla 

- Patrik Lukáš 

Navržení zástupci na konvent byli zvoleni aklamací. 

Návrh náhradníků na konvent: 

- Ondřej Holubec 

- Štěpán Groll 

Výsledek volby: 1. náhradník – Ondřej Holubec, 2. náhradník – Štěpán Groll 

10. Zpráva zástupců celocírkevní porady mládeže 

Porada se konala v Brně. Byla volební, volil se nový COM. 

Jeho složení je následující: 

Faráři: Ondřej Zikmund (předseda), Miki Erdinger, Ewa Jelinek, Jana Hofmanová 

Laici: Daniel Ort (místopředseda), Alena Pikousová, Jan Trusina, Jakub Martinů, Matěj Halaš 

Farář mládeže: Pavel Jun 

Náhradníci: Saša Hauserová (F), Lia Medková (L), Benjamín Roll (L) 

Další: Ondřej Titěra (člen Synodní rady pro úsek výchovy a vzdělávání), Marta Keřkovská 

(referentka oddělení mládeže), Jana Škubalová (vedoucí oddělení mládeže) 

11. Volba zástupců na poradu mládeže 

Porada se uskuteční 5. – 6. 3. 2016 v Praze a nebude volební. 

Návrh: 

- Barbora Halušková - přijímá 

- Tomáš Koutecký - nepřijímá 

- Aleš Rosický  - přijímá 

- Pája Sikorová  - přijímá 

- Michaela Vrajová - přijímá 

- Michael Skotnica - přijímá 

Volba aklamací 

Navržení kandidáti (5) byli zvoleni na poradu mládeže. 

Návrhy náhradníků: 

Tomáš Koutecký  - přijímá 9 

Alda Zapletal  - přijímá 5 

Michael Maláč  - přijímá 1 

Blanka Prokešová  - přijímá 2 

Platných hlasovacích lístků: 19 



Zvolení náhradníci: 1. Tomáš Koutecký, 2. Alda Zapletal, 3. Blanka Prokešová, 4. Michael Maláč 

 

12. Zprávy z mládeží 

Bruntál – misijní práce s mládeží (14-19 let), vede Petr a Pavlína Lakomí 

Český Těšín – na mládeži se schází cca 20 lidí; mládež se schází dost odděleně od seniorátu 

Frýdek-Místek – mládež se v současné době neschází, mladí lidé však ve sboru jsou 

Hodslavice – možná se schází, nemáme zprávy 

Hrabová – nic tam není (kromě hvězdárny) 

Hranice – 1x měsíčně se schází v počtu 6, 2 lidi jsou z Olomouce (Alda, Štěpán, někdy Pavli). 

Javorník – mládež není 

Jeseník – mládež se schází každý týden, společně s KS. Jsou tam možná nějací konfirmandi. 

Krnov – průměrně 8 lidí, vedení si rozdělují 4 lidi; jedna holka se připravuje na křest; konfirmandi 

se občas scházejí 

Nový Jičín – nemáme informace 

Odry – scházejí se, jádro kolem 10 lidí 

Olomouc – průměrně 15 lidí, každý týden se scházejí, vedení je víc rozdělené do skupinek, 

nevede to už jen Marek Vraj a Jared Kenning; VŠ mládež bývá co 14 dní (někdy i častěji), 

programy si připravují sami; cca 5 konfirmandů 

Opava – 15 členů, když se schází, tak přibližně 10; nedávno se dohodli, že se budou scházet co 14 

dní, předtím pravidelnost setkání dost vázla 

Orlová – nevíme (Mirek Sedláček, Šimon Janča) 

Ostrava – schází se starší mládež (brzy se přejmenuje na třicátníky ;) ); mladší mládež – schází se 

přibližně 7, jádro tvoří 4 lidé; témata jak poznávat více Boha, různé stránky Boží osobnosti; 2 

konfirmandi, jeden z nich chodí na mládež 

Ostravice – nevíme 

Prostějov – mládež se schází, ale nevíme jak a kdy 

Přerov – do 5 lidí, pravděpodobně se schází s panem farářem a vikářem 

Suchdol nad Odrou – funguje YMCA, pracují s dorostem 

Šenov – 5 lidí, schází se pravidelně, vede to Peťka (kamarádka od Pavli Lakomé) 

Šternberk – nic 



Štramberk – jen konfirmandi, 4 lidé 

Šumperk – 4 mládežníci, dorost (8 lidí), několik lidí se připravuje na konfirmaci 

Vítkov – nic 

Zábřeh – mládež není, mladší děti (náboženství); mládežnická skupina musí dorůst 

13. Další 

Žádné další body se na poradě neprobíraly. 

14. Zakončení porady 

Porada mládeže byla zakončena. 

 

Zapsal: Tomáš Koutecký 

V Ostravě 8. 11. 2015 



Zpráva Seniorátního odboru mládeže za rok 2015

Úvod
Seniorátní odbor mládeže (SOM) je poradním odborem seniorátu a je ustanovený pro organizování

a zajišťování činností, které souvisejí s mládeží.  Hlavním cílem, jak zní v řádu křesťanské výchovy mládeže
ČCE,  je  výchova mládeže a vedení mladých lidí  k Ježíši  Kristu a k samostatné a živé víře,  k odpovědnost
ve sboru,  církvi  i společnost  a k ekumenické  spolupráci.  Právě  k tomuto  by  měly  sloužit  akce,  které
seniorátní odbor mládeže pořádá.

Letošní rok byl druhým rokem pro SOM ve složení: Daniel Batla z Olomouce, bratři Martn a Tomáš
Koutečtí ze Šumperka, Magda Lukášová a Hanka Plachá z Opavy, Aleš Rosický z Krnova, Vlastslav Stejskal ze
Zábřeha a Jitka Vlčinská z Ostravy. V lednu 2015 rezignoval z osobních důvodu Daniel Zmrzlík z Krnova,
zmíněná Jitka Vlčinská nastoupila na jeho místo z místa prvního náhradníka. Předsedou SOMu je Martn
Koutecký, místopředsedou byl Daniel Zmrzlík, po jeho rezignaci jsme absenci místopředsedy dále neřešili.
Virilním členem,  jmenovaným seniorátním výborem, je  Pavlína  Štefková,  od 1.  1.  2015 nová seniorátní
pastorační pracovnice pro mládež; do 31. 12. byla virilním členem Eva Urbanová. SOM se ve školním roce
2014/15 sešel k k víkendovým poradám v lednu v Zábřehu a v únoru v Brně (spojené s celocírkevní poradou
mládeže), k odpoledním poradám v září,  prosinci, květnu a červnu, a k mnoha poradám po internetové
telefonní konferenci přes Skype.

Pořádané akce
Nabídka akcí, které Seniorátní odbor mládeže pořádá, se od té v r. 2014 neliší. Pořádané akce jsou

Kudy Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže, Letní seniorátní týden a Seniorátní porada mládeže.
Minulý rok jsme se rozhodli na akcích více zaměřit na společné studium Bible. Některé ohlasy byly

velmi pozitvní, zároveň to ale byla forma pro mnoho mládežníků příliš náročná; letos jsme tedy hledali, jak
naši zkušenost z minulého roku přetavit. Upustli jsme od dlouhých bloků studia Bible a částečně se vrátli ke
zvaní řečníků; důraz na společné čtení Bible a modlitbu se ale z akcí neztratl. Z aktuálního vývoje podoby
akcí mám radost.
Kudy Komenský nechodil

Jedná se o akci zaměřenou především na trávení společného času během výletu a dalších aktvit,
spíše než propracovaný duchovní program. Letos se tato akce konala ve sboru ve Štramberku ve dnech 20. -
22. března. Na akci přijelo 26 lidí a zúčastnilo se jí i několik místních.
Seniorátní dny mládeže

Seniorátní  dny mládeže se konaly 7.  -  10. května v Olomouci (tentokrát byly tedy díky svátku 8.
května čtyřdenní) a zúčastnilo se jich přes 40 účastníků. Téma akce bylo „Bohu-služba jako životní styl“ a
odkazovalo  k  biblickému textu z  Římanům 12:1  („přinášejte  sami  sebe jako  oběť… to  ať  je  vaše  pravá
bohoslužba“).  Do  přípravy  akce  se  intenzivně  zapojila  místní  mládež  a  tak  navázala  silnější  kontakt  se
seniorátní mládeží, jak jsme doufali. V pátek se ve skupinách četl a následně umělecky zpracovával žalm 51.
Celou sobotu jsme strávili  s  americkou hudební skupinou Rescued, která pro nás dopoledne nachystala
duchovní  program,  odpoledne  jednu  z  dílen  a  večer  koncert.  Na  akci  bylo  možné  i  fyzické  vyžití  na
kolečkových bruslích a během bojovky. Víkend jsme uzavřeli bohoslužbami, kde jsme měli spolu s Rescued
na starost hudbu.
Letní seniorátní týden

Tato týdenní akce je pro účastníky zakončením prázdnin a zároveň přípravou na nový školní rok;
příležitostí strávit celý týden s ostatními křesťany, vzájemně se povzbuzovat a obohacovat a společně tam
růst ve víře. Zároveň je naším cílem ale také to, aby akce byla otevřená našim nevěřícím přátelům a aby tak
mohli osobně poznat další křesťany během aktvit, které nemají vyloženě křesťanský charakter.

Loňský  pobyt  jsme  uspořádali  nedaleko  Frýdlantu  nad  Ostravicí,  v areálu  centra  neformálního
vzdělávání Hodoňovice Salesiánů Dona Boska, od 23. do 30. srpna. Téma akce bylo „Vidět vzduch“ a každý
den jsme se zamýšleli nad jednou oblastí našich životů, ve kterých je potřeba „vidět vzduch“ – rozpoznávat
své skryté předpoklady, které zakrývají možnost zvolit si Boží plán. Jednotlivá témata se týkala identty muže
a ženy, našeho životního stylu a vztahů ve čtyřech soustředných kruzích: mezi partnery, v rodině, v církvi a k
přátelům mimo církev. Těmito tématy nás provázeli 3 řečníci z ČCE (Martn Koutecký, Vlastík Stejskal a Marek
Zikmund), 2 řečníci z CB (Jiří Valeš a Mark Krupa z Frýdlantu nad Ostravicí) a 1 řečník z BJB (Tomáš Kolman ze
Šumperka). Kvalita programů byla tentokrát kolísavá, některé nás nadchly, jiné tolik ne. Další program tvořila



rozmanitá  nabídka  téměř  dvacet  dílen  a  večerní  společné  hry,  soutěže  i  vážnější  programy.  Akce  se
zúčastnilo něco přes 40 účastníků, tedy více než vloni.

Přípravy letošního LST byly poměrně hektcké a navíc jsme měli obavu z nového nevyzkoušeného
místa. Z celkových ohlasů je ale zřejmé, že se LST podařilo – díky Bohu. Za zmínku myslím stojí vývoj formy
duchovních programů. Na jednu stranu jsme se vrátli k „tradičnímu“ modelu jednotlivých témat pro každý
den a zvaní řečníků, ovšem s tím rozdílem, že jsme si jako SOM více vyjasnili priority při výběru řečníků a
také jsme s řečníky sdíleli naši zkušenost o tom, které metody a prvky v programu mají největší odezvu u
mládežníků. Na druhou stranu jsme neupustli od společného čtení Bible, ale oddělili jsme je od hlavního
duchovního programu (který je samozřejmě dále v jádru biblický). Vypadalo to tak, že každý den jsme v
přibližně 6členných skupinkách půl hodiny četli  Bibli, mluvili  o přečteném a následně se modlili.  Je nám
velkým povzbuzením, že právě tento nový prvek mládežníci hodnotli velmi pozitvně.

Seniorátní porada mládeže se bude konat 8. 11. po akci Ostravské Listopadání a letos bude volební.

Moravskoslezský SEM (M-SEM)
Všechny  akce  pořádané  Seniorátním  odborem  mládeže  organizačně  zajišťuje  občanské  sdružení

Moravskoslezský  SEM.   Dva  členové  SOMu  jsou  zároveň  členy  výboru  M-SEM a  zbytek  se  též  aktvně
zapojuje v činnost v seniorátní mládeži. Mimo zmíněné akce organizované SOMem se pod hlavičkou M-SEM
koná např.  křesťanský minifestval  Ostravské Listopadání,  setkání  konfirmandů a mladší  mládeže,  setkání
starší mládeže, volejbalový turnaj SEM Cup a další. Je důležité podotknout, že M-SEMu za mnohé vděčíme;
bez jeho zázemí by nebylo možné organizovat akce na takové úrovni, například co do počtu a rozmanitost
dílen a nebo výběru řečníků – z grantů získaných M-SEM si totž můžeme dovolit zakoupit potřebný materiál,
proplácet  cestovné  řečníků  a  vedoucích  dílen  atd.  Další  akce  pořádané  M-SEM  navíc  dokreslují  život
seniorátní mládeže a například poskytují prostor i pro specifické generační skupiny.

Financování
Jelikož je odbor pro mládež zřizován a udržován seniorátem, je z jeho rozpočtu také financován.

Z příspěvku  ze seniorátní  pokladny  jsou  hrazeny  cestovní  výdaje  členů  odboru  na porady.  Další  částí
příspěvku jsou podporovány tyto akce pro mládež: Kudy Komenský nechodil, Seniorátní dny mládeže, Letní
seniorátní týden mládeže, setkání konfirmandů a mladší mládeže a Ostravské Listopadání. 

Reflexe fungování SOMu za poslední rok
Dále  bych se  chtěl  ohlédnout  za  obdobím posledního roku  fungování  SOMu a  zamyslet  se  nad

budoucností SOMu a práce s mládeží v seniorátu.
Jelikož jsem již v září 2014 věděl, že nechci v dalším volebním období SOMu kandidovat, chtěl jsem

využít  následující  rok k předání vedení SOMu. To vyplývá z potřeby  kontinuity,  kterou za svých šest let
fungování v SOMu (z toho čtyři roky jako předseda) silně vnímám. Se SOMem jsme mluvili o možnostech,
jak kontnuitu podpořit. Jedna, která se nám jevila schůdná, je, aby členové SOMu dopředu kontaktovali
vhodné  kandidáty  pro  další  SOM.  Na  základě  jejich  odpovědí  a  svého  uvážení  by  pak  SOM  sestavil
kandidátku, kterou by předložil poradě mládeže jako nezávazné doporučení. To jsme zatím nerealizovali.

V září 2014 jsem tedy přemýšlel, kdo by byl vhodným předsedou pro další období a komu bych mohl
postupně předávat vedení SOMu. O takovou spolupráci měli  zájem dva členové SOMu, z nichž jsem po
společném rozhovoru jednoho vybral. V průběhu období září-leden jsme se několikrát setkali jak pouze ve
dvou,  tak  v  širší  pracovní  skupině.  Během těchto  setkání  jsme reflektovali  předchozí  fungování  SOMu,
objevili mnoho nedostatků a přemýšleli o jejich řešeních. K tomu se vrátím později.

Bohužel v průběhu měsíců září-leden také vyšly najevo okolnost, kvůli kterým jsem nadále neviděl
jako vhodné tomuto členovi SOMu předat vedení. O tom jsme se SOMem mluvili  v lednu na víkendové
poradě  v  Zábřehu,  jehož  začátku  se  tento  člen  také  zúčastnil.  Při  té  příležitost  nám také  oznámil  své
rozhodnutí na členství v SOMu rezignovat. Celá situace se bolestvě dotkla nejen přímo zúčastněných a
SOMu, ale i  dalších v seniorátní  mládeži  a proto nechci  zacházet do konkrétních podrobností.  Přesto je
nutné si klást otázku proč k tomu došlo a jak se podobným situacím vyvarovat.

V jádru tohoto konfliktu vidím chybějící pojem a praxi kázně v evangelické církvi. Není obvyklé, aby
představitelé  církve  (faráři,  staršovstva,  konventy  atd.)  vydávali  jasná  morální  a  teologická  stanoviska  a
uplatňovali  je.  Přesto se nevyhnutelně dostáváme do situací, kdy musíme dělat morální soudy – buď je
chování či postoj hříšný, nebo není; buď je člověk způsobilý pro službu vedoucího v církvi, nebo není. Pán



Ježíš zdůrazňoval, že než budeme pomáhat druhému s třískou v jeho oku, musíme se zaměřit na trám ve
svém vlastním – ale tím nás nezbavil  zodpovědnost za třísku v oku bližního.  V 18. kapitole Matoušova
evangelia nejprve mluví o pastýři, který pro jednu ztracenou ovci opouští celé stádo. Hned na to jasně mluví
o tom, že pokud náš bratr zhřeší, nemůžeme k tomu zůstat lhostejní a máme se ho snažit přivést zpět k
Bohu skrze  kárání  mezi  čtyřma očima,  s  jedním nebo dvěma dalšími  nebo následně  před  celou církvi.
Protože je ale takový postup v naší církvi výjimkou a ne pravidlem, naráží na překážky: je označován za
„sudičský“;  city  jednotlivců  jsou  stavěny  nad  zdraví  církve  jako  těla;  „odpuštěním“  a  „láskou“  se  myslí
lhostejnost ke hříchu a k Božímu slovu.

Tato vina padá i na mě. V SOMu jsme mohli věnovat více času rozhovoru o hodnotách, ve kterých
jsem mohl očekávat neshodu. Tak bychom mohli o věcech mluvit dříve, než ke konfliktu došlo. I ve chvíli, kdy
už konflikt probíhal, jsem mohl a měl komunikovat jasněji. (Rozhodně ovšem nelituji toho, že jsem mnoho
rozhovorů vedl soukromě s jednotlivci – bylo to jen pro ochranu jejich soukromí a příležitost mluvit o věcech
otevřeněji. Nikdy jsem nejednal „za zavřenými dveřmi“, protože bych skrýval něco, za co bych se styděl;
naopak by často pro mě bylo jednodušší o věcech mluvit veřejně.) Taktéž lituji, že jsem dříve nekontaktoval
bratra faráře Jana Lukáše, kterého seniorátní výbor vyčlenil jako kontaktní osobu pro mládež.

Celá záležitost se také dotýká otázky autority, která je v evangelické církvi nejasná. Například není
zřejmá funkce předsedy (nejen SOMu, ale i jiných orgánů). Má být pouze moderátorem a koordinátorem
setkání? Nebo je vedoucím, který je za příslušnou službu zodpovědný před církvi i před Bohem?

V průběhu první  poloviny  roku  2015  byl  tento  konflikt  v  seniorátní  mládeži  ještě  zkomplikován
obdobnou situací na jiné pozici. I zde vidím jako jádro problému v chybějícím pojmu a praxi kázně v církvi, v
nejasné autoritě (kdo je za co zodpovědný?) a v nedostatečné a necitlivé komunikaci.

Pokud chcete  získat  co nejobjektvnější  náhled na celou situaci,  doporučuji  se obrátt na  bratra
faráře Jana Lukáše, který mluvil  téměř se všemi zúčastněnými a moderoval schůzku, která se celou věcí
zabývala.

Co dál? Jak jsem již napsal, mé působení v SOMu (nezávisle na této situaci) končí. Další SOM bude
zvolen poradou mládeže 8. 11. a následně si ze svého středu zvolí předsedu. Nejen na základě posledních
měsíců si myslím, že nejlepším kandidátem pro tuto funkci je Aleš Rosický. Novému SOMu, bez ohledu na
složení a volbu předsedy, chci být dále k dispozici, budu-li moct být užitečný.

Oba  konflikty  mě  velmi  mrzí.  Pán  Ježíš  se  před  ukřižováním  modlil  za  jednotu  církve,  jak  to
zaznamenal evangelista Jan v 17. kapitole svého evangelia. Z Ježíšovy modlitby vyplývá, že jednota církve je
rozhodující  pro věrohodnost našeho svědectví světu. Rmoutí mě, že jsme se v obou situacích nedovedli
chovat podle Kristova příkladu a příkazu. Jsem ale přesvědčen, že tyto konflikty byly také vyústěním hlubších
problémů v  církvi,  které  existovaly  dříve  a  jejichž  přecházení  by  mělo  horší  následky,  než  měly  vzniklé
konflikty. Tyto problémy se nevyřešily, ale byly vyneseny více na povrch a věřím, že s nimi lze něco dělat.
Naše naděje je v Pánu.

Nyní bych se chtěl vrátt k záležitostem způsobu a koncepce práce s mládeží, které vyplynuly z rozhovorů
pracovní skupiny a následně na poradách celého SOMu.

Velkým tématem byl náš společný duchovní růst. Uvědomili jsme si totž, že nejvíce toužíme vidět,
jak se mládežníci v seniorátu stávají  duchovně dospělými,  a že aby se tak dělo, musíme být dospělí  na
prvním místě my sami. Proto bychom rádi jako SOM více společně četli Bibli a modlili se. Zatím jsme ale
nenašli vhodný způsob, jak to dělat, protože se nelze pravidelně k tomuto účelu setkávat a osobní kontakt je
pro nás v tomto případě nenahraditelný.

Obecné otázce koncepce práce s mládeží jsme v minulých letech věnovali mnoho času. V jádru této
práce vidíme vedení k lásce a poznávání  Bible, které musí jít ruku v ruce s  modlitbou. Nečteme-li Bibli s
modlitbou, nemůžeme jí rozumět; nemodlíme-li se s Biblí, nemůžeme znát Toho, s Nímž mluvíme. A to celé
musí být završeno poslušnost.

Důležitá  se  mi  také  zdá  otázka,  zda  by  nadále  mělo  hlavní  ohnisko  činnost  SOMu  spočívat  v
organizaci  akcí.  Vnímám, že středem života církve by měl být  místní  sbor a tedy pro mládežníky místní
mládež; akcemi, které pořádáme, chceme místní mládeže podpořit, ale možná existují  lepší způsoby, jak
místní mládeže podpořit, na které nám ale nezbývá čas a síly pro množství akcí, které chystáme.

Ve větších detailech přemýšlí o koncepci práce s mládeží pastorační pracovnice Pavlína Štefková; v
kontextu SOMu jsem další rozhovory přenechal na další SOM, pro který to bude nejlepší příležitost hledat
svou vlastní a novou totožnost.



Dalším velkým tématem byly  praktické aspekty naší společné práce.  Mrzí mě, že jako předseda
jsem často nedával vědět včas o potřebě řešit některé věci. V záplavě emailů nebylo zřejmé, jaký je aktuální
stav věcí a co už je překonané. Malá skupina lidí často obstarávala velký díl práce, přestože ostatní by se i
rádi zapojili. A tak dále. Na poradách jsme o těchto problémech mluvili, hledali řešení a přijali nějaká nová
opatření; jak fungují ukáže teprve čas.

Konkrétněji: naši elektronickou komunikaci jsme konsolidovali na email a plánovací nástroj Trello,
který se nám zatím osvědčil. Dále jsme vedli strukturovaný rozhovor o tom, kdo se jak cítí v různých „rolích“,
které jsou typicky při chystání akce potřeba, jako je „úředník“, „technik“, „moderátor“ atd. Během tohoto
rozhovoru  jsme  si  také  uvědomili  potřebu  některých  rolí,  které  se  netýkají  přípravy  akcí  –  například
„zapisovatel“ nejen dělá zápisy z porad, ale především tím dává přehled o aktuální  situaci a dobře věci
shrnuje. Také je potřeba, aby někdo přemýšlel o dlouhodobé koncepci, povzbuzoval ostatní a vytvářel pro ně
prostor – tedy „vizionář“. Ideálně předseda, ale ne nutně.

Koncept „rolí“  vede k obecnějšímu pozorování.  I  v předchozím volebním období SOM procházel
jistou krizí, která vyplývala z toho, že jsme se na začátku společného fungování dostatečně nepoznali. Druhý
rok našeho fungování (tedy před třemi lety) jsme společně procházeli typologii osobnost MBTI, která nám
pomohla  lépe  porozumět  především  sobě  samotným  a  díky  tomu  taky  sobě  navzájem.  Výše  zmíněný
rozhovor o rolích vycházel z podobné potřeby. Proto bych každému novému SOMu doporučoval vzít tuto
potřebu vážně a přemýšlet o tom, jak mohou lépe poznat sami sebe (např. pomocí typologie MBTI) a jak
následně mluvit o rolích, které chtějí v práci SOMu zastávat.

Závěr
Odbor mládeže se snaží připravovat kvalitní akce, které povedou mladé lidi v církvi k Ježíši Kristu, k

samostatné a živé víře, k odpovědnost ve sboru i církvi a k ekumenické spolupráci. Podle zájmu o akce, z
osobních rozhovorů s mládežníky i zpětné vazby získávané pravidelně po akcích si myslím, že se nám daří
tento cíl  naplňovat. Zároveň stále vidíme veliký prostor jak pro zlepšení stávajících akcí, tak pro hledání
správného řešení problémů sborových mládeží. V tom všem si ale uvědomujeme, že sami nic smysluplného
nezvládneme a chceme se tedy spoléhat na Boží moc, moudrost a vedení. Prosíme i vás, abyste se za nás
modlili.

Za Seniorátní odbor mládeže Martn Koutecký, předseda.



Zpráva PP pro mládež – Pavlína Lakomá 

Drazí mládežníci, 

Chtěla bych v krátkosti reflektovat službu v našem seniorátu, do které jsem vstoupila na začátku 

letošního roku. Pro ilustraci bych začala takovým malým obrazem. Představte si závodní dráhu, která 

je velmi dlouhá, cíl je v nedohledu a vede přes krásnou přírodu. Vypadá to zkrátka na dobrodružný 

běh plný krásných zákoutí. Asi takhle jsem v lednu vyběhla. Plná vizí a jistot, že vše půjde podle plánu 

a kolik nových věcí můžeme začít a společně realizovat. Asi jsem si v tu dobu neuvědomovala, kde se 

odehrává ten skutečný závod, který mám vlastně běžet. Není to o tom, jak atraktivní bude, kolik 

zajímavých překážek a zábavy na něm člověk zažije a druhým poskytne. Závod je o tom, jestli běžím 

podle pravidel, jestli si dám pozor, abych nezranila ani sebe ani druhé a nebyla zcela ochromena do 

dalšího běhu, abych upozornila ostatní na neočekávané a nebezpečné překážky, pomohla těm, kdo 

už nemohou a byla příkladem vytrvalosti a pomáhala všem na cestě do vytouženého cíle, do Božího 

království. Byly chvíle, kdy jsem prozatím běžela dobře ale i ty, kdy jsem tvrdě narazila na překážku, 

před kterou jsem se musela zastavit, modlit se a hledat cestu jak běžet dál a sílu vůbec se zvednout.  

Chci se teď omluvit za to, že ne vždy bylo mé jednání jasné a srozumitelné a ne vždy jsem jednala po 

vzoru Pána Ježíše. Je mi to líto, a chci se omluvit všem, které jsem nějak zranila svým chováním. Asi 

nejzávažnější nedorozumění a zranění vzniklo v otázce předmanželského soužití a potom ve změně 

týmu vedoucích konfirmandů. Nechci teď příliš rozebírat tyto události. Svým jednáním jsem se chtěla 

postavit za to, abychom znovu obnovili úctu k manželskému slibu, zachovali čistotu manželskému loži 

a to také předávali dále. Chci nabídnout pokání, změnu smýšlení v této otázce. A zároveň chci říci 

těm, kdo už jakkoliv selhali, že Bůh je Bůh nových šancí a nabízí odpuštění a nový start. Vždyť On nás 

miluje. Jednala jsem, jak jsem nejlépe v těchto situacích jednat uměla a snažila se hledat Boží vůli. 

V Kristu jsme jedno tělo a každý z nás je jedním z jeho údů. Je-li některý z údů nemocen, je pak 

ochromeno celé tělo. Proto se potřebujeme, abychom si pomáhali a napravovali se. Proto považuji za 

svou povinnost vyjádřit se, pokud vidím, že se v něčem odchylujeme od Božího slova. Všichni jsme do 

toho povoláni. Máme jeden druhého v lásce napomínat. Stejně tak i vy máte právo napomínat v lásce 

druhé, včetně mě. Jen prosím, abyste to vždy dělali v Duchu Kristově, abyste se varovali pomluv. 

Raději uvítám a chci říct, že se budu snažit tomu být vždy otevřená, když se mě přijdete zeptat na 

věci, které vám v mé službě nejsou jasné nebo s kterými nesouhlasíte, než když se ke mně donesou 

z druhé ruky a já pak nemohu věci vysvětlit. Někdy si sama nejsem jistá, jestli všechny mé postupy 

byly dobré, ale prosím o trpělivost, stále se učím a snažím se dělat, co považuji za správné. Budu 

vděčná za vaše napomenutí i za vaše modlitby, aby mi Bůh dal moudrost, sílu a motivaci do další 

práce. Modlím se také za vás, abyste plně poznali Toho, který si nás zamiloval jako první. 

Mou osobní vizí v této službě je budování a posilování stávajících mládeží na sborech. Tomu jsem se 

snažila hodně věnovat v první polovině minulého roku, teď jsem trochu ustala, ale chtěla bych se na 

to opět zaměřit. Je důležité uspořádat si priority a zapojit se i během týdne do života církve. Mít 

skupinku, mládež, kde můžeme společně růst ve víře a povzbuzovat se. Každý z nás by měl mít 

možnost navštěvovat při svém sboru mládež, najít tam místo v Boží rodině a zapojit se. Následně 

může přizvat i své přátelé a spolužáky, protože to je naše poslání, to je poslání církve. Jděte a 

získávejte mi učedníky, řekl Pán Ježíš. Proto dalším účelem našich setkání je také podílet se na Božím 

plánu spasení. Věřím, že Bůh miluje i český národ a nezapomněl na něj. Jen je potřeba vzkřísit naši 

víru a nechat se Bohem použít. Prosím, modleme, jak si nás Bůh chce použít, jak si možná chce použít 



vaši mládež. Kromě toho jsem snažila být nápomocna SOMu při přípravě akcí a také se setkání 

účastnila. Jistá část mé činnosti také připadne administrativě. V červnu jsem předala vedení mládeže 

v Šenově, kde jsem byla aktivní šest let, a přesídlila do Bruntálu, kde nyní s mým manželem bydlíme a 

z Boží milosti můžeme budovat novou mládež tam. Je to spíše misijní práce mezi teenagery ve věku 

od 14 do 19 let. Trávíme s nimi jejich volný čas a snažíme se zvěstovat evangelium, naslouchat jejich 

potřebám a pomoci, je-li potřeba.  Je to dar a také velká zodpovědnost, proto budeme vděčni za vaše 

modlitby.  

Děkuji Bohu, že mi dává sílu stát v práci na Božím díle a děkuji za vaše modlitby a podporu. Je pro mě 

vzácné každé Vaše slovo povzbuzení a vážím si toho. Nakonec to není o tom, jak elegantní ten náš 

závod je a kolik toho pro Boží království uděláme, ale o tom,abychom skutečně doběhli, abychom 

zachovali víru až do konce, tu smělou, čistou a dětskou víru. 

 Kéž se Pán nad námi smiluje a můžeme společně více zakoušet, kým jsme v Kristu, k jakému plnému 

životu nás povolal. Pán s Vámi, milovaní. 
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