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Milé sestry, milí bratři metodisté v ČR, vážení a milí přátelé. 
 
Jménem našich delegátů na centrální konferenci (dále CK) v Basileji vám všem velmi děkuji za modlitby a 
dobrá přání, kterými jste nás i celou centrální konferenci provázeli. 
Poděkování patří také delegátům, sestrám a bratrům Janě Daněčkové, Josefu Havířovi, Janě Křížové, Petru 
Procházkovi, Miluši Šálkové a Vladislavě Taubenhansl. 
 
Centrální konference mimo jiné: 
 

• Vyslechla a přijala zprávu bratra biskupa Patricka Streiffa. 
• Zvolila nového biskupa: Stefana Emanuela Zürcher-Allenbachera, Ph.D., ordinovaného staršího ECM 

ve Švýcarsku. Biskupské povinnosti bude Stefan Zürcher přebírat postupně, v každé zemi naší CK při 
výročních konferencích v r. 2023. Plně nastoupí do služby od 1. července 2023. My se s ním setkáme 
poprvé během výroční konference v polovině května v Praze.  

• CK přijala zprávu o připojení bulharské a slovenské oblasti ECM ke Globální metodistické církvi 
(GMC), která vznikla 1. 5. tohoto roku. V návaznosti na tuto skutečnost také schválila CK změnu statutu 
ECM v ČR z oblastní na výroční konferenci. 

• Volbou doplnila CK členy Executive Committee (Výkonného výbor Centrální konference pro jižní a 
střední Evropu). Naši výroční konferenci v něm nyní zastupuje vedle superintendentky také sestra 
Miluše Šálková (ECM Protivín). 

• CK přijala zprávu Kulatého stolu (Round Table) – pracovní skupiny ustavené výkonným výborem naší 
CK, který pracoval na návrzích budoucího směřování naší centrální konference. Kulatý stůl po dva roky 
hledal kompromisní návrhy, které by měly šanci na přijetí jak ve Švýcarsku a Rakousku, tak i v zemích 
tzv. tradičního chápání otázek lidské sexuality (v Polsku, Maďarsku, Srbsku, Makedonii, Rumunsku, ve 
Francii a také v České republice). CK přijala „balíček“ dokumentů, který obsahuje mimo jiné tzv. Volání 
k jednotě (jako součást předmluvy k Sociálním zásadám) a pak podklady pro možné budoucí „vnitřní 
předpisy“ do řádů ECM v jednotlivých zemích naší CK. Tyto vnitřní předpisy by mohly umožnit 
v otázkách lidské sexuality následovat v každé zemi své vlastní vnitřní předpisy. Tyto návrhy mají v tuto 
chvíli podobnu poznámek pod čarou v Řádu ECM naší CK. Jsou připravené k aktivaci po Generální 
konferenci 2024, pokud zde (na GK 2024) bude pro tento předpokládaný model budoucího fungování 
světové ECM vůle. V rámci tohoto „balíčku“ se adaptace týkají otázek lidské sexuality. Porozumění 
manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy zůstává po této CK 2022 v Basileji nedotčeno.  

• CK přijala pravidla, pokyny a směrnice pro výroční konference a oblasti naší CK, které by si přály ECM 
řádným způsobem, v souladu s řádem, opustit. 

 
Rada oblasti s našimi delegáty i kazatelé na své schůzi ve čtvrtek 24. 11. v Praze se seznámili s výstupy 
z centrální konference a hovořili o nich. 
Shodli jsme se na dalším postupu pro nejbližší týdny; v rozhovorech, společném hledání však potřebujeme ještě 
pokračovat. Při tom:  
 

1. Neplánujeme opustit ECM, naši CK mimo rámec, který poskytuje Řád ECM. 
2. Chceme v procesu rozlišování zkoumat i další případné varianty začlenění naší české oblasti do širšího 

metodistického společenství. Naším cílem je zachovat kontinuitu a společnou službu našich sborů a 



středisek křesťanské pomoci. Vzájemná propojenost a společná odpovědnost za vedení života a služby 
české metodistické církve nás velmi posiluje. Toužíme po tom, abychom našli dobré společné 
rozhodnutí před Bohem, pro dobro nás všech i pro dobro těch, ke kterým nás Kristus posílá.  

 
Prosím o modlitby vás všechny, modlíme se společně. Věřím, že Kristus je pevným bodem, dostatečnou 
oporou na naší cestě. Osobní i společné. Nese nás a unese, jako nese úhelný kámen duchovní stavbu, kterou 
z Jeho milosti jsme. 
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do 
příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní. (1Te 4,23-24) 

 
V Praze 26. 11. 2022 večer 

Ivana Procházková, superintendentka 


