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Zpráva o činnosti Poradního odboru pro vzdělávání laiků KH seniorátu 2018 – 2019 
pro konvent v Černilově, 2. 11. 2019 

V období listopad 2018 – září 2019 pracoval POVL v tomto složení: 

Jaroslav Matuška, předseda, Třebechovice p. O. (VŠ učitel), Jaroslav Andrejs, Semonice (ordinovaný 
presbyter), Jiřina Kačenová, Letohrad (farářka), Marie Rybářová, Hradec Králové (psycholožka / VŠ 
učitelka). 

Členové odboru se sešli k jedné schůzi (30. 3. 2019 v Hradci Králové), na níž projednali přípravu 
podzimního Seniorátního setkání. Ostatní agenda byla vyřizována korespondenčně. 

Akce pořádané odborem v období listopad 2018 – září 2019: 

Vzhledem k tomu, že podzimní Seniorátní setkání v r. 2018 bylo zahrnuto ještě do zprávy pro konvent 
2018, týká se tato zpráva pouze jarního Seniorátního setkání 2019, které se konalo 30. března 2019 
v Hradci Králové. Jako hosté byli pozváni Julie a Lubomír Hadašovi z Psychosomatického centra pro 
rodinnou terapii v Hradci Králové. Po biblickém úvodu br. kurátora Jiřího Pellara provedli účastníky 
setkání přednáškou na téma „Jak si chránit rodinu“. Do výkladu byli zapojeni i posluchači. Dověděli se 
teoretické poznatky zejména o otcovské a mateřské roli v rodinách, jejich podstatě a vzájemném 
propojování s důsledky pro rodiče i pro jejich děti. Zajímavé byly také příklady z klinické praxe obou 
hostů. Po přestávce na oběd pokračovalo setkání odpolední částí, v níž manželé Hadašovi dokončili 
výklad svých terapeutických východisek. I odpoledne probíhala pozitivně hodnocená volná interakce 
s publikem. 

Počet účastníků zaostal za očekáváním – zúčastnilo se do 30 osob, z toho dva faráři a 
5 mimohradeckých účastníků ze sborů v Klášteře n. D., Třebechovicích p. O. a Letohradu. Příčiny nízké 
účasti mohou být různé (počasí, nezájem, způsoby propagace na sborech…). 

Hostitelskému sboru v Hradci Králové patří dík za pohostinnost a vytvoření příležitosti pro setkávání. 

 

Pro seniorátní setkání na jaře 2020 POVL hledá hostitelský sbor. Odbor uvítá také návrhy témat nebo 
hostů, které by bylo možné na setkávání pozvat. Náměty lze sdělit členům poradního odboru nebo 
farářům / farářkám, kteří je předají. Poradní odbor také uvítá zájemce o práci v jeho řadách. 

 

V Týništi nad Orlicí, 20. září 2019                                            Jaroslav Matuška, předseda POVL 


