
ZMENY V CIRKEVNOM PORIADKU (spracoval M. Pavlík) 
 
s. 21 – Církevní organizace - doplnený nový odstavec 

 

Církevní řád vztahuje tento princip zastupování na činnost sboru. V organizacích, které mají 

statut misie, jsou pravidla ohledně zastupování stanovena provozními směrnicemi. V 

organizacích se statutem sdružení způsob zastupování určuje ústava a vnitřní směrnice. V této 

formě církevní správy je také ordinace duchovních ke službě uznávána církví po celém 

světě. 

s. 23 – Autorita Generální konference – doplnený nový odstavec 

 

Dojde-li k neshodám v jednotlivých sborech, sdruženích či institucích, nebo mezi nimi, a 

problém není vzájemně vyřešen, je třeba obrátit se na vyšší správní stupeň. Jestliže spor nebyl 

vyřešen na tomto stupni, stěžující strana se může postupně odvolávat k vyššímu 

organizačnímu stupni. Organizační složka, ke které bylo odvolání nasměrováno, má právo 

daný problém neprojednávat. V tomto případě bude rozhodnutí nejvyšší organizační složky, 

která byla ve sporu zaangažována, považováno za konečné. 

 

s. 27 – Bibličtí pracovníci - namiesto pôvodného  „I když jsou bibličtí pracovníci... a v práci 

pro sbor úzce spolupracují“ je teraz   

 

I když jsou bibličtí pracovníci obecně zodpovědni sdružení, v případě zapojení do 

evangelizační činnosti jsou pod přímým vedením evangelisty a v práci pro sbor jsou pod 

vedením místního kazatele.  

 

s. 28 – Kazatelské pověření a povolení - namiesto pôvodného „Aby nepřátelé Božího díla 

neměli přístup... pokud se neprokáže platnými doklady naší církve“ je teraz  

 

Nikomu nesmí být dovoleno mluvit k jakémukoli shromáždění, pokud nebyl pozván sborem v 

souladu se směrnicemi stanovenými sdružením. 

 

s. 37 – Členství v církvi – namiesto pôvodného „Každý kandidát členství v církvi má být 

důkladně poučen...“ je teraz  

 

Kazatel má důkladně poučit kandidáta členství o základních věroučných článcích a 

souvisejícím způsobu života, aby měl dobrý duchovní základ pro vstup do církve. 

 

s. 44 – Převádění členů – doplnené do pôvodného textu 

 

V případě, že bydlí na osamělém místě, kde není v rozumné vzdálenosti žádný sbor, má 

požádat o členství ve sboru při sdružení. 

 

s. 45 - Způsob vyřizování žádostí o převod členství – namiesto pôvodného „výbor doporučí 

sboru žádosti vyhovět nebo nevyhovět“ je teraz  

 

Po zralé úvaze výbor doporučí sboru žádosti vyhovět nebo zaujme jiný postoj.  

 



s. 46 - Sborový list vydáváme pouze řádným členům – do pôvodného „...zlhostejněl, může 

starší sboru v zájmu vyjasnění záležitosti převodu projednávat věc se starším sboru, kam se 

člen přestěhoval...“ bol doplnený aj kazateľ. Teraz znie veta takto: 

 

...zlhostejněl, může kazatel nebo starší sboru v zájmu vyjasnění záležitosti převodu 

projednávat věc s kazatelem nebo starším sboru, kam se člen přestěhoval, a to dříve, než je 

převod schválen. 

 

s. 47 - Výbory sborů nemohou samy vystavovat Sborové listy – doplnený nový odstavec  

 

Tajemník má právo škrtnout nebo připsat jména do seznamu členů sboru pouze po 

odhlasování sborem nebo tehdy, když člen písemně požádá o ukončení svého členství v 

církvi; v takovém případě výbor sboru musí této žádosti vyhovět. Je nutné vyvinout úsilí, aby 

se tento jednotlivec opět vrátil do rodiny církve. 

 

s. 54 - Důvody pro disciplinární řízení –prepracované body   

 

3. Přestoupení přikázání Božího zákona, které říká: ‚Nezcizoložíš‘ (Ex 20,14; Mt 5,27.28), a 

týká se instituce manželství a křesťanského domova, biblických norem mravního chování a 

každého projevu sexuální intimity mimo manželský vztah a/nebo vyžadování sexuálních 

praktik v manželství, ať už jsou považovány za legální, nebo nelegální. Toto jednání zahrnuje, 

ale není omezeno na pohlavní zneužívání dětí a bezbranných. Manželství je definováno jako 

veřejný, právně závazný, monogamní a heterosexuální vztah mezi jedním mužem a jednou 

ženou.  

 

4. Smilstvo11, které zahrnuje kromě jiných praktik také promiskuitu, homosexuální aktivity, 

incest, sodomii a pohlavní styk se zvířaty. 

 
 

14. Užívání nebo výroba nelegálních drog. Užívání, zneužívání nebo prodej narkotik či léků 

bez příslušného lékařského důvodu nebo povolení. 

 

s. 57 - Základní práva členů – pôvodne „Žádný sbor nesmí rozhodnout o ukončení něčího 

členství...“ je teraz   

 

Žádný sbor nesmí rozhodnout o kázeňském řízení za podmínek... 

 

s. 58 - Ukončení členství na vlastní žádost – nový odstavec  

 

Se členy, kteří sami žádají o ukončení svého členství, je třeba jednat s velkou opatrností. 

Církev uznává právo jednotlivce na ukončení svého členství. Dopis se žádostí o ukončení 

členství má být předložen výboru sboru, který ukončení členství zaznamená podle data 

uvedeného v dopisu žadatele. Na základě křesťanského ohledu na zainteresovaného jedince 

žádosti musí být vyhověno, aniž by se o ní veřejně diskutovalo. Zároveň je nutné vyvinout 

úsilí pro navrácení tohoto člověka do sborové rodiny. 

 

 

 

 

 



s. 58 - Opětovné přijetí vyloučeného člena – namiesto pôvodného „Byl-li někdo vyloučen, 

sbor s ním má být...“ je teraz  
 

Byl-li někdo vyloučen v důsledku kázeňského řízení, sbor s ním má být, pokud možno, ve 

styku, projevovat vůči němu 

 

s. 58 - Opětovné přijetí vyloučeného člena – namiesto pôvodného „Osobu v minulosti 

vyloučenou se zboru je možné opět přijmout do církevního společenství po dobé stanovené 

členským shromážděním...“ je teraz časové obdobie vynechané: 

 

Osobu v minulosti vyloučenou ze sboru je možné opět přijmout do církevního společenství, 

jestliže dozná svůj hřích, dokazuje-li svým životem skutečné pokání a nápravu života, jeho 

život je v souladu se zásadami církve a jestliže je jasné, že se plně podrobí církevnímu řádu a 

disciplíně.  

 

 

s. 59 - Opětovné přijetí vyloučeného člena – pôvodný odstavec  „Jelikož je vyloučení z 

církve tím nejzávažnějším disciplinárním krokem, čas, který ustanovilo členské shromáždění 

předtím, než člen může být znovu přijat, musí být dostatečný na to, aby se prokázalo, že 

důvody, které vedly k vyloučení, byly vyřešeny nebo odstraněny“ už neobsahuje časové 

obdobie určené členským zhromaždením  a bolo do neho doplnené „bez pochybostí“ 

 

Jelikož je vyloučení z církve tím nejzávažnějším disciplinárním krokem, čas, než člen může 

být znovu přijat, musí být dostatečný na to, aby se prokázalo, že důvody, které vedly k 

vyloučení, byly bez pochybností vyřešeny nebo odstraněny. 

 

s. 68 - Vedoucí sboru – doplnený odstavec  

 

Jestliže vedoucí sboru není schopen vést členská shromáždění, je nutné požádat o pomoc 

sdružení. Vedoucí sboru, který není vysvěcen jako starší sboru, nemůže křtít nebo vysluhovat 

Večeři Páně... 

 

s. 69 – Diakoni – nový odstavec 

 

Kazatelské oddělení ve spolupráci s dalšími odděleními zajišťuje pravidelné vzdělávání a 

pomůcky pro diakony. Hlavní odpovědnost za vzdělávání diakonů však nese kazatel ve 

spolupráci se starším (nebo staršími) sboru. (Poznámka č. 3, str. 157) 

 

s. 69 - Diakoni nejsou oprávněni vést – pôvodné znenie „Diakoni nejsou oprávněni véest 

jakýkoli obřad ve sboru...“ bolo upresnené takto: 

 

Diakoni nejsou oprávněni vést Večeři Páně, křest nebo členské shromáždění. Nemohou konat 

svatební obřad ani vést přijímání nebo propouštění členů. Jestliže ve sboru není osoba 

oprávněná konat tyto obřady a vést úkony, vedoucí sboru musí požádat sdružení o pomoc. 

 

s. 71 – Ordinace diakonek – doplnené takto: 
 

Toto slavnostní oddělení, podobně jako ordinace diakonů, má být vedeno ordinovaným 

kazatelem... 

 

s. 71 – Diakonky nejsou oprávněny vést – upresnené ako u diakonov 



 

Diakonky nejsou oprávněny vést Večeři Páně, křest nebo členské shromáždění. Nemohou 

provádět svatební obřad ani vést přijímání nebo propouštění členů. Jestliže ve sboru není 

osoba oprávněná konat tyto obřady a vést úkony, vedoucí sboru musí požádat sdružení o 

pomoc. 

 

s. 72 - Bez hlasování sboru nelze přidávat ani vyškrtnout jména – doplnené takto:  

 

Tajemník není oprávněn přidat nebo vymazat jména ze sborového seznamu bez odhlasování 

sborem, s výjimkou úmrtí člena nebo když člen písemně požádá o ukončení členství. Když 

některý člen zemře, zaznamená tajemník datum jeho úmrtí ve sborové knize (viz str. 47). 

Když člen předloží výboru sboru písemnou žádost o ukončení členství, tajemník sboru 

zaznamená rozhodnutí výboru (viz str. 47). 
 

s. 75 - Stvrzenky pro členy – doplnené  

 

Všechny sbírky sboru, které nebyly odevzdány v obálkách, má pokladník spočítat v 

přítomnosti jiného činovníka sboru, nejlépe diakona nebo diakonky, jimž je poté vystavena 

stvrzenka. 

 

s. 89 - Vedoucí Adventistické dobročinné a sociální služby – doplnené  

 

s. 92 – nové 

 

Poslání oddělení mládeže – Vést mladé lidi k prožívání zachraňujícího vztahu s Ježíšem 

Kristem a pomoct jim přijmout jeho pozvání k učednictví. 

Motto oddělení mládeže – Neboť Kristova láska nás váže (2K 5,14). 

Cíl oddělení mládeže – V mé generaci nést adventistické poselství celému světu. 

 

Programy oddělení mládeže jsou určeny pro tři velké věkové kategorie, jmenovitě: mladší 

mládež (Adventurers: věk 6–9 a Pathfinder: věk 10–15), starší mládež (Ambassadors: věk 16–

21 a mladí dospělí (Young Adults): věk 22–30+) a studenti na vysokých školách (Public 

Campus Students): věk 18–30+. 

 

s. 92 – kurzívou doplnené rozdelenie vekových kategórií detí a mládeže v cirkvi v Českej 

republike 

 

s. 94-96 – komplexne prepracované a nové  

 

s. 97 – pridaný odstavec  Organizace a činnosti mládeže v Česko-Slovenské unii 

 

s. 115 - Členská shromáždění – z pôvodnej vety „členské shromáždění nejvyšší 

pravomocnou autoritou na úrovni sboru“ bolo odstránené slovo „pravomocnou“. Veta znie 

teraz takto: 

 

V rámci tohoto postavení je členské shromáždění nejvyšší autoritou na úrovni sboru (viz str. 

29). 

 

s. 115 - Členská shromáždění – odstavec „Program členského shromáždění má zahrnovat 

zprávy o činnosti sboru...“  bol doplnený takto: 

 



Alespoň jednou za rok se má v programu objevit přehled všech aktivit místního sboru. Na 

jejich základě pak bude navržen plán na další rok, včetně ročního rozpočtu sboru. 

 

s. 116 - Výbor sboru a jeho setkání - Definice a funkce – doplnené  

Jeho hlavní zájem je zaměřen na vytvoření plánu aktivního učednictví, který zahrnuje 

duchovní péči o sbor a přípravu i rozvíjení evangelizace. 

 

Výbor sboru nese odpovědnost za: 

1. plán aktivního učednictví 

3. duchovní péči a vedení členů 

7. dohled nad financemi sboru 

Evangelijní příkaz Pána Ježíše nám ukazuje, že přivádět učedníky – tedy poslání, které 

zahrnuje křtění a učení – je prvořadým úkolem církve (Mt 28,18–20). 

 

s. 117 – doplnené nové odseky Duchovní péče a Učednictví 

 

s. 117 Členové výboru sboru – doplnená veta Výbor sboru volí členové sboru v řádných 

volbách sborových činovníků (viz str. 72, 73).  

 

Do zoznamu zborových činovníkov sú novo pridaní: 

 

vedoucí/koordinátor práce se studenty na vysokých školách 

tajemník pro výchovu/ředitel církevní školy 

vedoucí mladší mládeže (young adults leader) 

 

s. 118 - Úkoly výboru sboru – Výbor sboru je odpovědný za – pridané tieto body:  

 

1. Zajištění plánu aktivního učednictví, který zahrnuje duchovní péči o členy a evangelizaci. 

Toto je nejdůležitější oblast, na kterou má výbor sboru soustředit svou pozornost. 

 

2. Sledování seznamu členů a vytvoření plánu, jak obnovit kontakt a získat zpět ty, kteří 

církev opustili. 

 

3. Školení vedoucích činovníků místního sboru, jak mají povzbuzovat sebe i ostatní v 

aktivním duchovním růstu. 

 

4. Evangelizaci v oblasti sboru... 

 

5. Koordinování misijně zaměřených aktivit všech oddělení sboru. Každé z těchto oddělení 

rozvíjí plány pro misii ve své vlastní oblasti působnosti. Koordinace je zásadní pro to, 

abychom se vyhnuli konfliktům v načasování aktivit, soupeření v získávání dobrovolných 

pomocníků a abychom dosáhli nejlepších výsledků. Každé oddělení před dokončením a 

oznámením plánů pro realizaci kteréhokoli ze svých programů ho předkládá výboru sboru ke 

schválení.  

 

8. Povzbuzování každého oddělení, aby alespoň čtvrtletně...  podávalo zprávu týkající se 

duchovní péče a evangelizace. 
 

10. Propagování adventistické výchovy. 

 



s. 120 – pridaný nový odstavec Finanční výbor  

 

s. 120 - Setkání mládeže – pridané nové odstavce  

 

Setkání oddělení starší mládeže [Senior Youth Ministries Meetings] (Kluby 

Ambassadors a Young Adults 

 

Setkání oddělení pro práci se studenty na vysokých školách [Public Campus Ministries 

Meetings] – V místě, kde sbor jmenoval koordinátora práce se studenty na vysokých školách, 

by se měla, ve spolupráci a s podporou oddělení mládeže, organizovat setkání cílená na 

naplňování specifických potřeb vysokoškolských studentů. 

 

Setkání adventistické mladší mládeže [Junior Youth Ministries] (Kluby Adventurers a 

Pathfinders)  

 

s. 140 – Manželství – nová definícia manželstva  

 

Manželství je veřejný, právně platný, celoživotní vzájemný závazek muže a ženy a také 

společný závazek manželského páru Bohu (Mk 10,2–9; Ř 7,2). 

 

 

Pokiaľ ide o zmeny vo vieroučných bodoch, na tie upozorňovať detailne nebudem, treba už 

pracovať s novým znením. 

 

Časť Cirkevného poriadku s názvom „POZNÁMKY“ zaznamenala tieto najdôležitejšie 

zmeny: 

 

s. 157  - Vzdělávání a pomoc diakonům a diakonkám (Viz str. 70, 71.) – Hlavní 

odpovědnost za vzdělávání starších sboru nese pověřený kazatel. Oddělení pro kazatelskou 

službu při sdružení je však vybízeno, aby připravovalo pravidelná setkání a školení pro 

diakony a diakonky. 

 

s. 162 - Adventistická dobročinná a sociální služba (Adventist Community 

Services) 

 

s. 163  - Organizace oddělení mládeže 
 

Pro název oddělení mládeže mohou byt použity různé výrazy, jako například „sdružení“, 

„společenství“, „klub“ atd. Vždy by však z názvu mělo být patrné, že jde o „adventistickou 

mládež“. 

 

Materiály pro oddělení mládeže (Viz str. 96.) Pro materiály a zdroje pro práci s mládeží se 

činovníci místního sboru mají přednostně obrátit na odpovědné pracovníky příslušného 

sdružení, unie a divize. Kromě toho je značné množství materiálu pro práci s mládeží všech 

věkových kategorií dostupné také na webových stránkách oddělení mládeže při Generální 

konferenci.  


