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Darina Bártová 

Farnost: Praha – Máří Magdaléna 

Délka členství v církvi: +/- 10 let 

Mám zájem o práci v: pastorální komisi 

Osobní medailónek: 

Věřící jsem od svých 16 let, ke starokatolíkům mne 

přivál osud před nějakými 10 lety. Živí mne apliko-

vaná matematika a informatika (učím na vysoké 

škole), na střední kolena jsem si vystudovala teologii 

a v bakalářském programu ETF UK učím novozákonní řečtinu, praktickou znalost No-

vého zákona a homiletiku.  

Mimo to mne zajímají věci související s fungováním církve a přehledné prostředí našich 

maličkých farností považuji za ideální prostor pro to, abychom mohli růst ve vzájem-

ných vztazích, sdílet jako dobrodružství cestu k Bohu, objevovat krásu pokladů víry 

i pokladů církve. Vím, že to není idylka a cesta růžovou zahradou, ale bavilo by mne 

být tam, kde se církev děje. Nebaví mne být pouhým divákem a konzumentem, na to 

asi stále nemám dost vysoký věk a důstojnost. 😊 

Chcete ještě něco dodat? 

Ráda bych se dočkala toho, že komise se bude nejen scházet, ale začnou z ní padat také 

nějaké praktické výstupy. 

 

Věra Boldišová 

Farnost: Praha – Vavřinec 

Délka členství v církvi: 19 let 

Mám zájem o práci v: synodní radě 

Osobní medailónek:  

Pocházím z Moravy, původním povoláním jsem dětská 

sestra, 12 let před důchodem jsem kvůli zdravotnímu 

stavu pracovala jako účetní. Mým koníčkem je četba, 

práce na zahradě (10 let jsem se starala o zahrádku na Bateriích a u Rotundy), vaření 

a pečení, v zimě ruční práce. Navštěvuji kursy a přednášky pro důchodce. Jsem členkou 

revizní komise Sokola Podolí. Mám 2 syny a 6 vnoučat. 

Chcete ještě něco dodat? 

Snad bych mohla být užitečnou členkou synodní rady. 

darina.bartova@gmail.com 

boldisova@seznam.cz 
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Martin Kováč 

Farnost: Bratislava 

Délka členství v církvi: 8 let 

Mám zájem o práci v: synodní radě, teologické 

komisi, pastorální komisi 

Osobní medailónek: 

Vyrůstal jsem v Hlohovci na Slovensku, kde jsem 

byl jako dítě pokřtěn v římskokatolické církvi, po-

prvé přijal eucharistii a byl biřmován. V roce 2009 

jsem začal studovat souběžně katolickou a evangelickou teologii v Bratislavě. V roce 

2011 jsem poprvé dostal stipendium pro studium starokatolické teologie na HTF UK 

v Praze, kde jsem začal navštěvovat farnost kolem Rotundy Nalezení sv. Kříže a po-

stupně se stal jejím členem. Kromě Bratislavy a Prahy jsem absolvoval také delší stu-

dijní pobyty v Haifě, Oslu a ve Vídni. Kratší pobyty také ve Štrasburgu, Leuvenu a na 

různých fakultách v Německu. V roce 2014 jsem v Bratislavě úspěšně ukončil magis-

terské studium teologie a v lednu 2019 jsem také úspěšně obhájil svou dizertační práci 

v oblasti novozákonní teologie. Pokračuji ještě v doktorském studiu ekumenické teolo-

gie v Praze. 

28. 11. 2015 jsem v našem katedrálním chrámu sv. Vavřince přijal z rukou biskupa 

Dušana Hejbala jáhenské svěcení s pověřením pro službu věřícím na Slovensku. Začát-

kem roku 2016 jsem založil starokatolické společenství v Bratislavě, kde sloužím až 

dodnes. Po téměř dvou letech jáhenské služby mě 9. 9. 2017 biskup Pavel B. Stránský 

v Malém evangelickém kostele v Bratislavě vysvětil na kněze. Od roku 2018 se také 

starám o mediální prezentaci naší církve a časopis #Communio. 

Na Synodě v Želivě jsem byl zvolen za člena teologické a pastorální komise – a o člen-

ství v nich se ucházím i tentokrát. Rád bych se ale ucházel také o vaši důvěru jako kan-

didát na člena synodní rady, protože mi upřímně záleží na budoucnosti naší církve. Fé-

rově ale musím poznamenat, že svou kandidaturu do synodní rady zřejmě definitivně 

potvrdím až na synodě vzhledem k tomu, že žiju na Slovensku a zatím přesně nevím, 

jestli budu zvládat pravidelně dojíždět do Prahy při svém zaměstnání. 

  

martin.kovac@starokatolici.cz 
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Petr Kovářík 

Farnost: Zlín 

Délka členství v církvi: 19 let 

Mám zájem o práci v: synodní radě, právní ko-

misi 

Osobní medailónek: 

Jsem členem zlínské farnosti od roku 2000, v sy-

nodní radě jsem od roku 2016, od téhož data jsem 

předsedou právní komise. V současné době žiji po-

blíž Prahy, ale na biskupství to mám relativně blízko. Vzdělání mám právnické, řídím 

dvě společnosti, a kromě toho jsem v naší vísce starostou. Nabízím své dovednosti 

a zkušenosti, jakožto i svůj čas. 

Chcete ještě něco dodat? 

Na jednání synodní rady jsem ani jednou nechyběl. 😊 

 

Kamil František Kozelský 

Farnost: Český Těšín 

Délka členství v církvi: 7 let 

Mám zájem o práci v: pastorální komisi 

Osobní medailónek: 

Jsem jáhnem v Českém Těšíně a podílím se na roz-

jezdu obce v Ostravě. Jsem také členem redakční 

rady časopisu Communio, do kterého se snažím pra-

videlně přispívat. Spolu s Cezary Miziou a Karlem 

Koláčkem pořádáme již sedm let Týden duchovní obnovy. Je to akce, která si za ty roky 

získala stálé příznivce, a která nabízí duchovní relaxaci jak jednotlivcům, tak rodinám. 

Na této akci mám na starost organizační stránku a program pro děti.  

Členem pastorační komise bych se rád stal proto, že jsem přesvědčen o rezervách, které 

naše církev má zejména v oblasti evangelizace. Zásadní problém vidím v tom, že neu-

míme oslovit mladé lidi. Rád bych spolu s ostatními hledal cesty, jak to napravit. Pro 

úplnost dodám, že jsem ženatý a mám tři děti. Živím se jako obchodní zástupce v od-

větví průmyslové automatizace. 

  

petr.kovarik@starokatolici.cz 

 

kamil.kozelsky@starokatolici.cz 
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Petr Krohe 

Farnost: Praha 

Délka členství v církvi: 8 let 

Mám zájem o práci v: synodní radě, pastorální 

komisi 

Osobní medailónek: 

Pracuji jako nemocniční kaplan ve Všeobecné fa-

kultní nemocnici v Praze. Rovněž jsem adminis-

trátorem společenství bývalé farnosti v Rotundě 

Nalezení sv, Kříže. Vyučuji rovněž na 1. LF UK Praha. Jsem také lektorem a konzul-

tantem v oblasti mediace a řešení konfliktů.  

Ucházím se o znovuzvolení do synodní rady. Mohu nabídnout jasné postoje, které jsem 

osvědčil i v minulém období. Nebojím se mít svůj názor a prosazovat i nepopulární 

opatření. Současně ctím svého biskupa Pavla. Věřím, že jasné postoje a poslušnost bis-

kupovi nejsou v protikladu. Naopak. V životě církve jsou oba principy stejně důležité. 

Chci podporovat vše, co napomůže probouzet starokatolickou identitu, ryzost víry 

a prosazovat vizi církve (bude-li nějaká). 

 

 

 

Václav Jelínek 

Farnost: Tábor 

Délka členství v církvi: 7,5 roku 

Mám zájem o práci v: synodní radě 

Osobní medailónek: 

Odkazuji na rozhovor v Communiu 2/2019. 

Chcete ještě něco dodat? 

sursum corda 

 

 

  

petr.krohe@starokatolici.cz 

 

kronikaveseli@gmail.com 
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Petr Miencil 

Farnost: Praha – Máří Magdaléna 

Délka členství v církvi: 7 let 

Mám zájem o práci v: teologické komisi 

Osobní medailónek: 

Je to kampaň! Teologická komise by se měla stát mo-

torem diskuse o tom, co znamená být křesťanem 

v dnešní době, jak odpovídat na polarizaci názorů 

v církvích, jak reagovat na výzvy pluralitní společnosti 

v evropském a světovém kontextu. Komise má být ini-

ciátorkou a moderátorkou vnitro- a vně-církevního dialogu s reflexí křesťanské víry, v pro-

středí post-křesťanské společnosti, ve které by neměl chybět hlas alternativního katolictví. 

V neposlední řadě je důležité, aby komise pomohla využít vzdělání a talentu mnohých členů 

církve, kteří jsou teologicky vzdělaní, a povzbuzovala v tomto smyslu tvorbu teologických 

textů, mediálních vstupů, populárních materiálů. Snad tomu budu schopen napomoci, budu-

li do komise zvolen. 

Medailon: 49 let. 20 let společné životní cesty s partnerem Pavlem. Pěstoun osmiletého Se-

bastiana. Pracuje v Praze jako vedoucí týmu v oblasti lidských zdrojů softwarové firmy. 

Člen farnosti sv. Máří Magdalény v Praze od roku 2012. V 90. letech vystudoval fyziku na 

MFF UK v Bratislavě. Absolvent ETF and HTF UK v Praze. Jáhen. Účastník ekumenického 

dialogu s Evangelickou církví augsburského vyznání v ČR. Přispěvatel do časopisu Commu-

nio. Student doktorského programu teologie na HTF UK.  

 

Petr Jan Vinš 

Farnost: Praha – Vavřinec 

Délka členství v církvi: 15 let 

Mám zájem o práci v: komisi examinátorů, litur-

gické komisi 

Osobní medailónek: 

Vystudoval jsem teologii a religionistiku na Husitské 

teologické fakultě UK v Praze (Mgr. a ThDr.) a post-

graduální studium biblistiky na starokatolickém od-

dělení univerzity v Bernu ve Švýcarsku. Ve staroka-

tolické církvi jsem působil jako sekretář biskupa, pak 10 let jako jáhen a kněz ve Švýcarsku 

a v posledních letech zpět v ČR jako administrátor katedrálního chrámu sv. Vavřince 

v Praze. Na starokatolickém oboru na HTF UK vyučuji dějiny starokatolické církve a spiri-

tuální teologii. V současnosti působím i jako generální sekretář Ekumenické rady církví 

v ČR. V komisi examinátorů i v liturgické komisi jsem působil již od poslední synody a rád 

bych tento svůj mandát obhájil a v práci pokračoval. 

petrmiencil@hotmail.com 

 

petr.jan.vins@starokatolici.cz 
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Jakub Smrčka 

Farnost: Tábor 

Délka členství v církvi: 25 let 

Mám zájem o práci v: právní komisi, litur-

gické komisi, skupina pro církevní hudbu 

Osobní medailónek: 

Působím jako jáhen v Táboře a v občanském 

povolání jsem ředitelem muzea. Ve Starokato-

lické církvi jsem od roku 1994. Byl jsem v mi-

nulosti členem právní komise i členem synodní rady a jsem členem pracovní skupiny 

pro nový zpěvník. Rád bych pokračoval v této práci dále, protože jsou zde jednak ná-

měty na samostatný dětský zpěvník, jenž by mohl vedle písní obsahovat také základní 

materiál pro výuku náboženství (hlavní křesťanské texty vyznání, modlitby, biblické 

verše). Dále bych chtěl podpořit vznik pravidelného kruhu pro církevní hudbu, kde by 

ti, kdo se starají o hudební složku bohoslužeb, sdíleli a vyměňovali si hudební materiály, 

aranže, nové písně a skladby aj. Ačkoli nejsem právník, mám zájem o práci v právní 

komisi, protože se často zabývám předpisy a pravidly a rád bych se snažil o to, aby 

forma nepředbíhala obsah a ten aby byl vždy v duchu synodality. Zastupoval bych zde 

„laický“ prvek, protože svět práva vnímají jinak právníci a jinak neprávníci. Popř. va-

riantně bych měl zájem o práci v liturgické komisi, protože se některými aspekty liturgie 

zabývám; nechtěl bych však současně kandidovat do obou těchto komisí.  

Rád bych s pomocí ostatních angažovaných hudebníků v naší církvi navázal na setká-

vání při tvorbě zpěvníku a utvořil kruh zájemců o církevní a liturgickou hudbu, zejména 

pro ty, kdo doprovázejí, zpívají, připravují hudební stránku bohoslužeb či dokonce sklá-

dají. Jednak by měl vzniknout nový dětský zpěvník – nutná je aktivní pastorační komise, 

která se bude věnovat praxi a potřebám dětí, s ní je nutno spolupracovat. A dále bych 

rád inicioval aspoň jednou za rok vícedenní setkání k církevní hudbě a hudbě v liturgii, 

s koreferáty na různá témata (jak pracovat s ordinárii, písněmi atd.) a založil vzájemnou 

elektronickou knihovnu různých materiálů, doprovodů, aranží apod. Jsme církví, kde je 

spousta dobré muziky. Může to být více sdíleno, můžeme z toho taky vytěžit ještě mno-

hem více. 

Chcete ještě něco dodat? 

Vzhledem k zaneprázdněnosti si netroufám kandidovat do synodní rady. Pokud jde 

o komise, kandidoval bych rozumně jen do jedné z nich, podle toho, jaké kandidatury 

se sejdu a zda vůbec dosti. 😊 

Pro církevní a liturgickou hudbu potřebujeme FUNKČNÍ liturgickou komisi a rovněž 

FUNKČNÍ komisi pastorační. 

  

smrk@volny.cz 
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Lukáš Michael Vytlačil 

Farnost: Praha – Vavřinec 

Délka členství v církvi: 1 rok 

Mám zájem o práci v: liturgické komisi 

Osobní medailónek: 

Vystudoval jsem na Konzervatoři v Teplicích hru na 

příčnou a zobcovou flétnu (2007) a dirigování 

(2011), na Univerzitě Karlově jsem pak absolvoval 

obory Historická provozovací praxe - barokní příčná 

flétna (2011) a Hudební věda (2017). Zúčastnil jsem se též mnoha hudebních kursů 

včetně workshopů Rebeccy Stewart k interpretaci pozdně středověké a renesanční vo-

kální polyfonie. Působím jako aktivní hudebník (např. se soubory Ensemble Mathesius, 

Ensemble Inégal, Capella Regia ad.) a pedagog. V letech 2005-2009 jsem vyučoval na 

Konzervatoři v Teplicích, od r. 2014 vedu třídu zobcových fléten na pražské Konzerva-

toři Jana Deyla. V letech 2006-2008 jsem byl také sbormistrem dětského pěveckého 

sboru Fontána v Teplicích. 

 Od roku 2013 působím rovněž na Akademii věd ČR, nejprve v Kabinetu hudební his-

torie Etnologického ústavu (2013-2018), od r. 2018 pak v Ústavu pro českou literaturu. 

Publikoval jsem řadu prací v oboru historie i hudební vědy včetně několika edic. Jako 

hlavní editor jsem připravoval vydání nového kancionálu Evangelické církve augsbur-

ského vyznání v ČR, včetně několika nových písňových textů. Pro případnou práci v Li-

turgické komisi by tyto odborné zkušenosti mohly být přínosem.  

Chcete ještě něco dodat? 

Jsem křesťan s lidskými neduhy a vrtochy. Do starokatolické farnosti u sv. Vavřince na 

Petříně jsem vstoupil vloni a o letošních Velikonocích zde přijal svátost biřmování, sta-

rokatolického duchovního pohostinství jsem však s vděčností využíval již dříve. Svoji 

křesťanskou cestu cítím jako ekumenicky otevřenou. R. 2017 jsem byl přijat do ekume-

nického společenství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, v němž 

se věnuji charitativní činnosti. Do Liturgické komise kandiduji s podporou našeho far-

ního shromáždění, kterému velice děkuji, a nepochybně i s podporou našeho devítimě-

síčního syna Matěje, kterého máme s manželkou Veronikou. 

 

 

flute.douce@email.cz 

 


