
Plzeňská diecéze Církve československé husitské 

SVOLÁVACÍ VYHLÁŠKA 
SYNODY DUCHOVNÍCH

Vážené sestry, vážení bratři,

všichni máme za sebou více než turbulentní dobu. Pandemie koronaviru zasáhla celou 
naši společnost a utlumila i aktivity v církvi, v diecézi i jednotlivých náboženských obcích. 
To, co se mi jeví jako nejpodstatnější, je obnova vztahů, obnova společenství. Zajímavé je, 
že latinské slovo pro náboženství, religio, doslova znamená “znovu svázat”, tedy obnovit, 
spojit právě to, co bylo přerušeno či uvolněno. A co jiného by nás mělo znovu vzájemně 
spojit, než společná modlitba, společný rozhovor, společné naslouchání a ztišení během  
společně prožitého času, kdy budeme na jednom místě shromážděni nejen jako kolegium 
duchovních, ale především jako kruh přátel, kteří i přes mnohé osobní rozdíly sdílejí jednu 
cestu - a tou je živý Kristus v našem středu!
Proto se těším na viděnou na synodě duchovních naší Plzeňské diecéze. Vím, že si máme 
mnoho co říci, a proto vás tímto zvu k otevřené diskusi a svobodné výměně názorů. Nadto 
nade všechno bych si ovšem přál, aby nás na to místo, kde se potkáme, přivedla touha být 
spolu na cestě. 

Váš bratr a jeden z poutníků 

Filip Štojdl, biskup
v Plzni 29. 8. 2021



Milé sestry, milí bratři v  duchovenské službě, na základě § 8 odst. (3) písm. d) Řádu 
duchovenské služby, svolávám řádné pracovní jednání Synody duchovních Plzeňské 
diecéze Církve československé husitské na čtvrtek 30. 9. až sobotu 2. 10. 2021. Synoda 
se uskuteční v klášteře Anglických panen (Congregatio Jesu) ve Štěkni (U Zámku 1, 357 
01 Štěkeň).

PROGRAM SYNODY : 1

čtvrtek 30. 9. 2021:

16:00 ubytování
17:30 večerní chvály
18:00 večeře 
19:00 neformální sdílení 

pátek 1. 10. 2021:
Dopolední blok

8:00 snídaně 
9:00 bohoslužba
10:00 organizační pokyny

volba zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů 
10:15 slovo biskupa 
10:45            reflexe a diskuse (svět a společnost) 
12:00 přestávka na oběd a siestu (možnost procházky a zpovědi) 

Odpolední blok
14:30 reflexe a diskuse (církev) 
15:45 coffee break
16:15 reflexe a diskuse (diecéze)
17:30 večerní chvály 

Večerní blok
18:00 večeře
19:00 vystoupení patriarchy T. Butty (co znamená být husitskou církvi?) a diskuse 

sobota 2. 10. 2021:
Dopolední blok

8:00 snídaně 
9:00 bohoslužba
10:00 představení nových duchovních Plzeňské diecéze + dotazy
12:00 přestávka na oběd 

Odpolední blok
13:00 závěrečné slovo biskupa + usnesení synody
13:45 požehnání na cestu 

 Změna programu vyhrazena1



NÁVRATKA 
Potvrzení účasti 

na řádné pracovní Synodě duchovních
30. 9. - 2. 10. 2021 ve Štěkni

…………………………………………………………………………………………………………
Příjmení

…………………………………………………………………………………………………………
Jméno 

…………………………………………………………………………………………………………
Adresa 

…………………………………………………………………………………………………………
E-mail 

…………………………………………………………………………………………………………
Telefon

Náboženská obec / Orgán diecéze: 

podpis a razítko:

Vyplněnou návratku odešlete na e-mail kancelar@ccshplzen.cz, nebo poštou na 
adresu Republikánská 45, 312 00 Plzeň, nejpozději do 10. 9. 2021.

Veškeré náklady, včetně cestovného a stravy, hradí Plzeňská diecéze. 

Jednání řádné pracovní Synody duchovních je otevřeno pouze duchovním Plzeňské 
diecéze CČSH, a to jak ve služebním poměru, tak i externím, členům DR a hostům 
pozvaným úřadem Plzeňské diecéze CČSH.
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