
Ze synodu leuenberského společenství církví 2012
Synod českých leuenberských církví se sešel v Praze ve dnech 23. a 24. listopadu 2012. 
Hostitelskou církví byla Československá církev husitská. Při společných bohoslužbách 
kázala sestra Adel David z ústředí SECE ve Vídni a liturgii vedli patriarcha CČSH, bratr 
Tomáš Butta, a pražský biskup CČSH, bratr David Tonzar. Bohoslužba byla také hlavním 
tématem rozhovoru na synodu, soustředěného okolo nového dokumentu SECE „Bleibe in 
der Zeit“ (Zastávka v čase), který připravila jihovýchodní regionální skupina.

Synod doporučil pozornosti webové stránky českých církví leuenberského společenství 
(www.leuenberg.cz). Jsou tam k nalezení dokumenty společenství i odkazy na jednotlivé 
členské církve a na evropské ústředí.

Po dobrých ohlasech synod podpořil další spolupráci církví na příručce Společné čtení na 
každý den a pověřuje předsednictvo, aby jednalo s vedeními leuenberských církví o pří-
pravě společné příručky pro rok 2014 a 2015.

Synod se usnesl vydat tiskem ve sborníku důležité texty Leuenberského společenství. Pově-
řil předsednictvo synodu, aby určilo rozsah edice, její technické a finanční zajištění. 
Sborník by bylo vhodné vydat v roce 2013, v roce 40. výročí podepsání Leuenberské 
konkordie.

Synod pověřil předsednictvo, aby iniciovalo setkání liturgických komisí jednotlivých 
církví a ve spolupráci s nimi aby připravilo českou podobu Příručky (Handreichung) 
k dokumentu „Bleibe in der Zeit“. Tato příručka vyjde samostatně vedle sborníku důleži-
tých textů Leuenberského společenství. Je určena ke společnému rozhovoru ve skupině 
nad tématem bohoslužeb.

Jednotlivé církve jsou zvány ke společným bohoslužbám k 40. výročí Leuenberské konkor-
die v Brně v Červeném kostele ČCE dne 16. 6. 2013.

Synod zvolil nové předsednictvo na příští období. Předsedou synodu se stal bratr Jan Ros-
kovec (ČCE), místopředsedy sestra Jana Křížová (ECM) a bratr Jan Cieślar (SCEAV).

Tématem příštího synodu v listopadu 2014 bude církev a majetek. Synod bude hostit 
Evangelická církev metodistická.
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