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Vážená staršovstva, milé sestry, milí bratři,  

u vědomí toho, že otázka vztahu většinové společnosti ke gayům a lesbám se dotýká i života našich 

sborových společenství a celé církve, dal synod v roce 2019 podnět ke vzniku komise pro přípravu 

rozhovoru s gayi a lesbami v církvi. Tento rozhovor dosud probíhal v rámci komise. Komise 

k tématu připravila několik webinářů (záznamy je možno shlédnout na webu https://e-cirkev.cz/ 

pod názvy: Biblické, teologické, etické a psychologické aspekty homosexuality; Jak se žije gayům 

a lesbám v církevním prostředí a v české společnosti; Církve a LGBT: zkušenosti ze zahraničí. 

Pokládáme za velmi potřebné a užitečné v rozhovorech pokračovat na úrovni našich sborů. Jde 

v první řadě o to, abychom naslouchali těm, o něž jde, tedy samotným gayům a lesbám, kteří žijí 

s námi v jedné církvi, jak opětovně zdůraznil loňský synod (viz prohlášení Žijeme spolu v jedné 

církvi).  

Komise k tomu píše: „Rádi bychom pomohli otevřít rozhovor a učit se ho vést citlivě a se 

vzájemným respektem. Chceme přitom vnímat a sdílet pastorační rozměr s ohledem na ty, kterých 

se to mezi námi osobně týká, a nechat taky zaznít jejich osobní svědectví. Věříme, že může mít 

velmi pozitivní význam, když zazní, jak žijí a cítí se oni sami a jejich rodiny v prostředí církve.  

Chceme přitom vycházet z toho, jak rozumíme Kristovu evangeliu, a přispět k tomu, aby naše 

církev byla v této věci čitelná. Chceme do tohoto rozhovoru vstupovat s vírou, že dokážeme 

usilovat o jednotu v pluralitě názorů.“  

První setkání a rozhovory by se měly uskutečnit právě ve Vašich sborech. Podnětem nám je mj. 

skutečnost, že tato problematika byla diskutována na konventu vašeho seniorátu. V Českém Těšíně 

v pátek 20. ledna 2023 v 17:00 a v Ostravě v sobotu 21. ledna v 9:00. Náš záměr projednal 

a schválil seniorátní výbor MSS. Prosíme Vás o přijetí a podporu těchto setkání. Rádi bychom je 

otevřeli také pro členy naší partnerské SCEAV, případně i pro zájemce z řad veřejnosti. Prosíme 

proto, abyste šířili přiloženou pozvánku podle svého uvážení. 

Prosíme o Boží požehnání pro tato setkání i pro život Vašich sborů v novém roce,  

 

 

 

 

Jiří Schneider        Pavel Pokorný 

synodní kurátor       synodní senior 
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