
Zpráva o činnosti Poradního odboru pro vzdělávání laiků Královehradeckého
seniorátu za období 2014 – 2015 pro konvent v Náchodě 7. 11. 2015

V období listopad 2014 až říjen 2015 POVL pracoval ve složení:

Jaroslav Matuška, předseda, Třebechovice p. O. (VŠ učitel), Jaroslav Andrejs, Semonice (ordinovaný 
presbyter), Jan Hrudka, Semonice (student bohosloví), Jiřina Kačenová, Letohrad (farářka), Marie 
Rybářová, Hradec Králové (psycholožka / emer. VŠ učitelka), Miloslav Vašina, Náchod-Šonov (farář
v. v.). Od února 2015 je členem odboru Vladimír Pavlíček, Klášter n. D. (ordinovaný presbyter, člen 
Seniorátního výboru).

Členové odboru se sešli k jednáním celkem 3 x, aby připravovali pravidelná seniorátní setkávání. 
Odbor ke schůzím využívá zázemí modlitebny v Týništi nad Orlicí, přes zimu fary v Třebechovicích. 
Poradní odbor děkuje třebechovickému sboru za poskytované zázemí.

Akce pořádané odborem v období listopad 2014 až říjen 2015:

Jarní Seniorátní setkání

14. března 2015 v Náchodě, téma: „Mistr Jan Hus a jeho pojetí pravdy“. Host: prof. Jakub S. 
Trojan

Po biblickém úvodu br. Ryšavého následovala přednáška prof. Trojana o Mistru Janu Husovi, jakožto 
ekumenické osobnosti, vykladači Písma a svědkovi pravdy. Nadneseny byly také některé otázky, nad 
nimiž se diskutovalo po poledním občerstvení, např. pokud se zájem střetává s pravdou, čemu dát 
přednost, ale i aktuální otázka „restitucí“ – jak by na ně pohlížel M. J. Hus? V odpolední části setkání 
jsme se dověděli např. také o působení prof. Trojana na ETF UK nebo o jeho aktivitách v rámci “Nové 
orientace“. Nejen odbor, ale podle mnohých reakcí i posluchači byli vděčni za návštěvu a přednášku 
br. Trojana a jeho manželky na seniorátním setkání. Zúčastnilo se cca 50 posluchačů ze sborů, 
ekumeny i města.

Seminář pro učitele/-ky NŠ

21. března 2015 v Semonicích, téma „Na cestě s praotcem Abrahamem, aneb Různé skupiny 
dětí
v NŠ“. Host: s. farářka Drahomíra Dušková-Havlíčková

Účast: 12 učitelek + 10 dětí. Po krátkém představení jednotlivých vyučujících NŠ z různých sborů 
následoval úvod do problematiky práce s odlišnými skupinami dětí v nedělní škole, vč. exkurzu do 
vývojové psychologie a specifikách různých věkových skupin. Po obědě a dalším občerstvení si 
účastníci názorně ztvárnili příběh praotce Abrahama. O děti bylo po celou dobu postaráno společnou 
zábavou na faře, zahradě i přilehlém hřišti. Poradní odbor děkuje Dráže za inspiraci a cenné rady, jak 
děti vést a zaujmout.

Podzimní Seniorátní setkání

24. října 2015 v Třebechovicích p. O., téma: „Uprchlíci, migranti … a my“. Hosté: Alena a 
Martin Fendrychovi.



Po biblickém zahájení br. f. Čapka se oba hosté představili a následoval krátký blok M. Fendrycha 
věnovaný současné situaci uprchlíků z pohledu novináře a bývalého politika. A. Fendrychová 
doplňovala informace konkrétními zkušenostmi ze své práce s uprchlíky v Diakonii ČCE. V diskusi oba 
reagovali na nejrůznější otázky nebo vlastní zkušenosti přítomných, z oblasti politiky nebo vztahu 
k migrantům z islámských zemí a strachu z jejich pobytu u nás. S. Fendrychová představila svoji práci 
s uprchlíky i připravovaný program v rámci naší církve (Diakonie), včetně konkrétních kroků
a možností, jak těmto lidem pomoci.

Po obědě se sešlo cca 30 bratří a sester k návazné diskuzi, která se nesla spíše v duchu osobních 
zkušeností jednotlivců s pomocí uprchlíkům a dalšími souvisejícími otázkami. Tuto část setkání 
moderoval Jára Andrejs.

Účast: cca 80 účastníků z 10 sborů našeho seniorátu, místní ekumeny i dalších zájemců z města.

Bratřím a sestrám ve sborech, kde jsme byli hosty na jednotlivých setkáních, patří poděkování za 
poskytnuté zázemí a pohoštění.

Plánované akce:

Na rok 2016 je plánován Seminář pro učitele NŠ (březen/duben 2016), jarní a podzimní Seniorátní 
setkání. Na jarní Seniorátní setkání přislíbil účast br. Pavel Říčan a promluví o významu rituálů (svatby, 
pohřby, rozloučení aj.) v naší církvi. Podrobnosti o termínech, místě a hostech se zájemci dovědí ze 
seniorátního kalendáře nebo je mohou žádat ve svých sborech – oznamují se také na pastorálních 
konferencích.

Jaroslav Matuška, předseda POVL

V Týništi nad Orlicí, 2. listopadu 2015 


