Příloha OŘ č. 5a – Slib členů SRD

A. Pro několik slibujících
Pověření členů správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Slib se koná buď v bohoslužebném shromáždění k tomu určeném, nebo na zasedání
dozorčí rady Diakonie ČCE, kde jsou přítomní i členové správní rady Diakonie ČCE. Slib
skládají členové správní rady Diakonie ČCE do rukou některého z členů synodní rady ČCE.
Oslovení: Bratři a sestry! Úkolem církve je dosvědčovat evangelium Ježíše Krista slovem i
skutkem. Zvát k lásce a odpuštění a současně se starat o potřebné – o nemocné, staré a
osamělé, o lidi s postižením i o ty, kdo jsou v různých těžkostech a složitých situacích.
Českobratrská církev evangelická to činí prostřednictvím křesťanské služby ve sborech,
povoláním diakonů a prostřednictvím svého zvláštního zařízení církevní služby povšechného
sboru, totiž Diakonie ČCE, která je součástí služby církve a řídí se Církevním zřízením a
řády. Synodní rada Českobratrské církve evangelické jmenuje na návrh dozorčí rady
Diakonie ČCE členy správní rady Diakonie ČCE, která je statutárním orgánem Diakonie
ČCE, jenž řídí činnost Diakonie ČCE a jedná jejím jménem.
Na svém zasedání dne ......... synodní rada ČCE jmenovala na šestileté období správní radu
Diakonie ČCE v následujícím složení: ……... (nebo na uprázdněné místo nového člena
správní rady:……………)
Jmenovaní vyjádřili ochotu být členy správní rady Diakonie a nyní mají přijmout ke své
službě pověření.
Slib členů správní rady Diakonie ČCE
Vážení členové správní rady Diakonie ČCE, ptám se vás:
Přijímáte své pověření k členství ve správní radě Diakonie ČCE s vědomím, že službou
potřebným dosvědčuje církev evangelium o Ježíši Kristu? Chcete společně s dozorčí radou
Diakonie ČCE usilovat, aby celá Diakonie ČCE sloužila v duchu křesťanské lásky těm, kteří
to potřebují?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím každý sám za sebe: Ano, přijímám a chci.
Slibujete, že budete ve správní radě Diakonie ČCE pracovat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a při svém jednání a rozhodování dbát ustanovení Řádu diakonické práce i
ostatních církevních řádů a zákonů České republiky?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, slibuji.
Slibujete, že důvěrné informace, které vám budou v souvislosti s prací ve správní radě
sděleny, uchováte v tajnosti?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, slibuji.
Slibujete, že budete udržovat těsný a vzájemně obohacující vztah mezi Českobratrskou
církví evangelickou a její Diakonií, spolupracovat s dozorčí radou Diakonie ČCE, středisky
Diakonie, jakož i s příslušnými orgány církve?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, slibuji.
Promulgace: Prohlašuji vás za řádně pověřené členy správní rady Diakonie ČCE. 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: Pane Ježíši Kriste, tys nepřišel, aby ti sloužili, ale abys sloužil. Přijal jsi lidskou
podobu a ponížil ses až na kříž, abys zachránil každého člověka. Prosíme, dávej těm, které
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jsme dnes k této službě pověřili, moudrost, trpělivost, lásku a sílu. Dej, ať mohou svou práci
konat s radostí a vděčností, že se podílejí na tvém dobrém díle.
Požehnání: Požehnání všemohoucího Boha Otce, milost Ježíše Krista a moudrost Ducha
svatého ať je vám v této vaší službě oporou a pomocí.

B. Pro jednoho slibujícího/slibující
Pověření člena/členky správní rady Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Slib se koná buď v bohoslužebném shromáždění k tomu určeném, nebo na zasedání
dozorčí rady Diakonie ČCE, kde jsou přítomní i členové správní rady Diakonie ČCE. Slib
skládá člen/členka správní rady Diakonie ČCE do rukou některého z členů synodní rady
ČCE.
Oslovení: Bratři a sestry! Úkolem církve je dosvědčovat evangelium Ježíše Krista slovem i
skutkem. Zvát k lásce a odpuštění a současně se starat o potřebné – o nemocné, staré a
osamělé, o lidi s postižením i o ty, kdo jsou v různých těžkostech a složitých situacích.
Českobratrská církev evangelická to činí prostřednictvím křesťanské služby ve sborech,
povoláním diakonů a prostřednictvím svého zvláštního zařízení církevní služby povšechného
sboru, totiž Diakonie ČCE, která je součástí služby církve a řídí se Církevním zřízením a
řády. Synodní rada Českobratrské církve evangelické jmenuje na návrh dozorčí rady
Diakonie ČCE členy správní rady Diakonie ČCE, která je statutárním orgánem Diakonie
ČCE, jenž řídí činnost Diakonie ČCE a jedná jejím jménem.
Na svém zasedání dne ......... synodní rada ČCE jmenovala na šestileté období na
uprázdněné místo ve správní radě Diakonie ČCE nového člena/členku:……………)
Jmenovaný/á vyjádřil/a ochotu být členem/členkou správní rady Diakonie a nyní má přijmout
ke své službě pověření.
Slib člena správní rady Diakonie ČCE
Vážený/á bratře/sestro (pane/paní) ptám se vás:
Přijímáte své pověření k členství ve správní radě Diakonie ČCE s vědomím, že službou
potřebným dosvědčuje církev evangelium o Ježíši Kristu? Chcete společně s dozorčí radou
Diakonie ČCE usilovat, aby celá Diakonie ČCE sloužila v duchu křesťanské lásky těm, kteří
to potřebují?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, přijímám a chci.
Slibujete, že budete ve správní radě Diakonie ČCE pracovat podle svého nejlepšího vědomí
a svědomí a při svém jednání a rozhodování dbát ustanovení Řádu diakonické práce i
ostatních církevních řádů a zákonů České republiky?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, slibuji.
Slibujete, že důvěrné informace, které vám budou v souvislosti s prací ve správní radě
sděleny, uchováte v tajnosti?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, slibuji.
Slibujete, že budete udržovat těsný a vzájemně obohacující vztah mezi Českobratrskou
církví evangelickou a její Diakonií, spolupracovat s dozorčí radou Diakonie ČCE, středisky
Diakonie, jakož i s příslušnými orgány církve?
Je-li tomu tak, odpovězte prosím: Ano, slibuji.
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Promulgace: Prohlašuji vás za řádně pověřeného člena/členku správní rady Diakonie ČCE.
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: Pane Ježíši Kriste, tys nepřišel, aby ti sloužili, ale abys sloužil. Přijal jsi lidskou
podobu a ponížil ses až na kříž, abys zachránil každého člověka. Prosíme, dávej tomu/té,
kterého/kterou jsme dnes k této službě pověřili, moudrost, trpělivost, lásku a sílu. Dej, ať
může svou práci konat s radostí a vděčností, že se podílí na tvém dobrém díle.
Požehnání: Požehnání všemohoucího Boha Otce, milost Ježíše Krista a moudrost Ducha
svatého ať je vám v této vaší službě oporou a pomocí.

