
Ustanovení kazatele pro mimosborové služby
pro pastorační práci ve vězeňství, nápravně-výchovných ústa-
vech, zdravotnictví, armádě a policii
a pro práci v médiích.

A. Vysvětlení

Mimosborovými  službami máme  na  mysli  aktivity,  které  budou 
konány v rámci institucí, jež jsou samostatnými právními subjekty a nejsou 
organizačně  spojeny s  regionálními  ani  seniorátními  či  synodními  orgány 
ČCE.  Práce  v takových  institucích  je  podmíněna  především  pastoračním 
zájmem, nikoli ideologickým. Vyslaný je spíše pastoračním pracovníkem než 
odborníkem  na  psychologické  strategie  a  taktiky.  Těžiště  práce  spočívá 
v pastoraci a zvěstování přiměřeně daným podmínkám. Jde o službu Slovem 
a v některých konkrétních případech též o službu svátostí – VP. 

Mimosborové  služby  v médiích jsou  službami  ve  veřejnoprávních 
institucích  (rozhlas,  televize),  nikoli  v  komerčních  mediích.  Při  své  práci 
bude  pověřený  dbát  na  zachovávání  pravidel  svobody  slova,  svědomí  i 
náboženského  vyznání,  a  též  na  zachovávání  pravidel,  práv  a  zákonů, 
upravujících  život  věřících  v rámci  občanského,  tedy  nekonfesního  státu. 
Práce v médiích budou vykonávány s vědomím, že jejich cílem není proměna 
sekulárních institucí (médií) na instituce křesťanské, ani proměna společnosti 
na konfesní (křesťanský) nebo jiný totalitní typ státu. Pověřený bude vytvářet 
artefakty,  které  by  měly  druhým  posloužit  pravdivou  informací, 
zprostředkováním hodnot,  které  by  jinak  zůstaly  bez  povšimnutí,  protože 
nejsou komerčně zajímavé. Těžiště práce spočívá ve zvěstování netradičním 
způsobem, pomocí slovního i uměleckého způsobu vyjadřování.

Vyslání  do  mimosborových  služeb  má  opodstatnění  pouze  tehdy, 
stane-li  se  horizontem  každé  jednotlivé  aktivity  služba  nejmenším  (Mt 
25,31). Taková služba překračuje konfesní i společenské struktury a bariéry. 
Stává se v pravém slova smyslu ekumenickou.  Jde o službu, která vytváří 
vhodné podmínky pro demokratizaci společenských struktur. Tak bude vždy 
znovu  odporovat  jakékoli  absolutizaci  lidských  institucí  (světských  i 
církevních). S reformací přichází rozpoznání, že lidské instituce nesmějí být 
žádným způsobem absolutizovány, popřípadě divinizovány. Mají vykazovat 
a zachovávat si služebně-sekulární charakter, což je zásadní charakteristika 
institucí v rámci nekonfesně pojatého státu již po několik století.

Jednotliví  vyslaní  pracovníci  jsou  vázáni  na  církev  konkrétní 
spoluúčastí  na aktivitách  svého farního sboru.  Vlastní  činností  nevytvářejí 
zárodek nového sboru uvnitř sekulárních institucí, proto například nebudou 
křtít  – tuto činnost  by měli  přenechat  sboru v regionu,  kde působí.  Jejich 
služba je v tomto ohledu, a v dobrém smyslu toho slova, službou sekulární – 
sloužící  světu  prostředky,  které  jsou  světskému  prostředí  přiměřené  a 
srozumitelné.  Vyslaní  pracovníci  dle  svých  schopností  a  sil  přispějí 
k uskutečňování  těch  hodnot,  k nimž  je  podle  jejich  rozpoznání  vyzývá 
evangelium, a také přispějí k uskutečňování těch práv, která jsou zaručena 
ústavou i Všeobecnou deklarací lidských práv. 



Pastorační  služba  v jednotlivých  státních  institucích,  i  případná 
bohoslužebná  shromáždění  či  biblické  hodiny  (zejména  v nemocnicích), 
budou  z praktických  důvodů  určeny  zejména  osazenstvu  institucí,  nikoli 
nutně  široké  veřejnosti,  ačkoli  zásadně  účast  veřejnosti  by  neměla  být 
vyloučena. V tomto ohledu jsou bohoslužby poněkud jiného charakteru, než 
obvyklá sborová shromáždění, která jsou zásadně veřejná.

Jde o vyslání, nikoli o ordinaci. U každého vyslaného se spoléhá na 
to, že bude vynalézavě hledat formu své služby s ohledem na dané poměry. 
Máme  naději,  že mimosborové  služby  zodpovědně  uskutečňované,  byť 
netradičním  způsobem,  stojí  též  pod  zaslíbením  Kristovy  přítomnosti 
(Mt 28,20).

Tomu je uzpůsoben slib instalovaného i slovo vysílajícího ke službě. 
Ke službě vysílá sbor, který příslušné místo zřídil. Jemu bude vyslaný skládat 
účty ze své práce. Služba je konána s vědomím celé církve. 
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B. Pořad bohoslužby

Pozdrav (vysílajícího)
Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše Krista (Ř 

1,7b)

Introit 
Chvalte Hospodina, všechny národy,
všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství,
Hospodinova věrnost je věčná! 

(Ž 117,1-2)

Píseň 
Radujme se vždy společně (EZ 397) 
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli (DEZ 675)

Modlitba
(témata pro modlitbu)

Ne nás, Hospodine, ne nás,
ale svoje jméno oslav,

pro své milosrdenství a pro svou věrnost (115,1)
Činy Hospodinovy jsou velké,

vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. (Ž 111,2) 
Činy jeho rukou jsou pravda a právo,

všechna jeho ustanovení jsou věrná
spolehlivá navěky a navždy, pravdou a přímostí vytvořená.

Seslal svému lidu vykoupení,
ustanovil navěky svou smlouvu;

svaté, bázeň budící je jeho jméno.
Počátek moudrosti je bát se Hospodina;

velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.
Jeho chvála trvá navždy. (Ž 111,7-10)

Nikdy se tě nespustíme,
zachovej nám život,

ať můžeme vzývat tvoje jméno.
Hospodin, Bože zástupů, obnov nás,

ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. (Ž 80,19.-20)
Amen.

Čtení z Písma (J 17,15-19)
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou 

ze  světa,  jako  ani  já  nejsem ze  světa.  Posvěť  je  pravdou;  tvoje  slovo  je 
pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám 
sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. 
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Krátká promluva vysílajícího

Slib 
V ordinačním slibu jsi vyznal, že povolání ke službě Slova a svátostí 

přijímáš  před  tváří  Hospodinovou,  z Kristova  pověření,  v síle 
Ducha svatého;

chceš se podřizovat Božímu slovu;
zvěst slova se ti  stala závazkem i povzbuzením, tórou i pomocí  ke 

službě veřejného zvěstování, k pastoraci, i katechetické a misijní 
činností;

chceš usilovat o vytváření mezilidských vztahů zvěstováním milosti 
Boží, odpuštění v Kristu, a radosti v Duchu svatém;

chceš usilovat o obnovení jednoty Kristova lidu;
budeš spolu s presbytery dbát, aby sbor byl duchovním domovem, kde 

vládne důvěra;
budeš zachovávat v tajnosti, co ti bylo důvěrně svěřeno;
budeš Pána Ježíše Krista následovat svou službou i životem;
budeš přijímat  i napomenutí  bratří a sester,  aby evangelium nebylo 

zneváženo.

Tento  závazek  připomínáme  nyní,  když  tě  nyní  vysíláme  do 
(mimosborové  služby).  Nyní  se  chceš  přiznat  k tomuto  slibu  novým 
způsobem služby.  Věříš,  a  též  my  věříme,  že  ve  své  službě  smíš  doufat 
v Kristovo pověření. Kéž tato práce se ti stane příležitostí ke službě novým, 
trpělivým  a  vynalézavým  způsobem.  Tvá  práce  ať  stojí  pod  zaslíbením 
Ježíšovým: Co jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří – mně 
jste učinili. 

Ať tě  Ježíšovo zaslíbení  provází,  tak jako provázelo  již  Abrahama 
Boží žehnající zaslíbení - že se stane požehnáním pro druhé (Gn 12). 

Máš  sloužit  nyní  zejména  těm,  kteří  se  s  Kristem nesetkali  vůbec 
anebo jen velmi povrchně. Přijmi toto pověření k odpovědné službě s bázní a 
úctou.

Přijímáš-li toto pověření, odpověz: Ano, přijímám.
Odpověď: Ano, přijímám.

Svědectví - odpověď shromáždění
Vysílající: Sestry a bratři, slyšeli jste závazek bratra N.N. Chcete se za 

něj modlit a v této práci ho podpírat? Jestliže tomu tak je, odpovězte: Ano, 
chceme.

Shromáždění: Ano, chceme.

Promulgace (vysílaný může pokleknout) 
Hospodin, náš Bůh, tě povolal ke své službě. 
Ježíš Kristus praví: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a 

ustanovil  jsem vás,  abyste  šli  a  nesli  ovoce  a  vaše  ovoce  aby zůstalo.  (J 
15,16)

Modlitba
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Svatý Bože,
dej  ať  s úctou  se  k tobě  obracíme,  radostně  tě  chválíme  a  s důvěrou  tě 
prosíme:

ať se děje tvoje vůle tam, kde se lidé neodvažují mluvit nahlas o tom, 
co vytváří pravdivé vztahy, pedagogické metody či umělecké výtvory;

ať se děje tvoje vůle tam, kde lidem vládnou obavy, zoufalství, jen zlé 
kompromisy a strach i z těch nejbližších;

ať  se  děje  tvoje  vůle  tam,  kde  bolest,  nemoc  a  samota  přehlušuje 
jakýkoli rozhovor či modlitby.

Prosíme dej, ať si nic nenalháváme svou mnohomluvností nebo tajem-
ným  mlčením,  andělskou  řečí,  rozpačitým  koktáním  nebo  náboženskou 
rutinou.

Vyučuj nás radosti, povzbuzuj nás písní. My vyznáváme s prorokem i 
žalmistou, že ty se nám chceš stát písní, životním refrénem;

s vděčností a s nadějí to potvrzujeme zavazujícím slovem: Amen.

Bože, slyš ještě naše společné volání: Otče náš...

(Pozdravy – platí o nich doporučení uvedené v Agendě I, str. 141)

Požehnání na závěr bohoslužeb 
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. 
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem 

Píseň 
Pomoz mi, můj Pane (EZ 384); 
To já, ó Pane můj, půjdu když mne posíláš (Svítá 331)
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