
Liberecký seniorát a 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Liberci 
srdečně zvou na 

 

 

 

   Presbyterní konferenci 

– vzdělávací den 

Libereckého seniorátu  
 

sobota 3. října 2020 od 9:30 
ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické v Liberci, 

Masarykova 22, Liberec 1. 
 

dopolední program:  

 Pobožnost 9:30 

Téma: Strategický plán ČCE a samofinancování církve 

 Uvedení do tématu: příspěvky hostů Dr. Petra Slámy a Ing. 
Petra Štulce  

 diskuze 

12:00 – 13:00: společný oběd (guláš)- případně vegetariánská varianta 

 

odpolední program 13:00 – 15:00:    
Samofinancování a situace sborů v našem seniorátu 

- uvedení do tématu: seniorátní výbor předloží vyhodnocení 
dotazníku zaslaného do sborů 

- příspěvky (5min.) za každý sbor v seniorátu 
- diskuze 

 

Počet zájemců ze sborů (kvůli obědu) prosíme nahlásit na mail: 
liberec@evangnet.cz do neděle 27. září 2020 (případně nahlaste i 
zájem o vegetariánský oběd).  
 
Srdečně zveme, Filip Susa a Zdeněk Zezula 
 
 

mailto:liberec@evangnet.cz


Několik slov našich hostů: 
Zeptali jsme se - 

 

1. Jakou máte profesi a co je náplň vaší práce? 

Sláma: Jsem učitelem Starého zákona na ETF UK. Momentálně jsem zavrtaný v 

knize Exodus, zajímám se o židovský výklad Bible a výzvy postmoderny. 

Štulc: Jsem vystudovaný geofyzik, postupně jsem bádal v oblasti geotermiky a 

změny klimatu, pracoval jako konzultant v oblasti strategie a fungování podniků, 

nyní pracuji v energetice, kde řeším strategii, investice a rozvoj. 

 

2. Jak jste se zapojili do příprav Strategického plánu? 

Sláma: Do práce na Strategickém plánu mě delegoval Spolek evangelických 

kazatelů, v jehož výboru pracuji. 

Štulc: Do příprav Strategického plánu jsem se zapojil až na konci (od října 2018). 

Mým hlavním příspěvkem bylo zformulování sedmi hlavních témat strategického 

plánu a posun těžiště od organizačně/hospodářských témat k tématům, která se týkají 

smyslu a podstaty existence naší církve – zbožnosti a misie. 

 

 

3. Prosím o jednu Vaši tezi k problematice Strategického plánu: 

Sláma: Nejdůležitější je Boží království. Sbor je tady proto, aby si v něm lidé 

navzájem pomáhali žít v Božím království. ČCE je tady proto, aby sborům v 

tomto úkolu pomáhala. Těmto cílům je třeba přizpůsobit strukturu. 

Štulc: ČCE jako společenství se musí opět vydat na cestu - vykročit ven k dnešní 

společnosti způsobem jí srozumitelným a rozšířit naší spiritualitu způsobem 

přiměřeným potřebám dnešních lidí. 

 

 

4. Cokoli dalšího, co chcete o sobě říci… 

Sláma: Jsem tradiční evangelík, jemuž nic dobrého u katolíků a charismatiků není 

cizí. 

Štulc: Hledám způsoby, jak v klidu rozjímat. 

 

 

 

 

 
 


