
TISK 05b

Zpráva o činnosti Poradního odboru pro vzdělávání laiků KH seniorátu 2017 – 2018
pro konvent v Hradci Králové, 10. 11. 2018

V období listopad 2017 – říjen 2018 POVL měl toto 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), Vladimír Pavlíček (ordinovaný presbyter), Miloslav Vašina, Náchod-Šonov (farář v. v.).

Po úmrtí M. Vašiny v prosinci 2017 a rezignaci V. Pavlíčka na členství v odboru z důvodu vytíženosti 
prací pro sbor a seniorát má odbor od počátku roku 2018 čtyři členy.

V roce 2018 se členové odboru sešli ke 3 schůzím (28. 2., 7. 4., 18. 5. 2018). Na programu jednání bylo
hodnocení podzimního Seniorátního setkání v Náchodě, příprava Seniorátních setkání na jaře a na 
podzim 2018 a s výhledem na jaro 2019. Zabýval se také možnostmi spolupráce s Poradním odborem 
pro děti a rodinu. Ke schůzím využívá modlitebnu v Týništi nad Orlicí.

Akce pořádané odborem v období listopad 2017 – říjen 2018:

Podzimní Seniorátní setkání: 18. listopadu 2017, Náchod. Host: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., kazatel 
sboru CB v Novém Městě nad Metují, vysokoškolský učitel, komeniolog. Téma „Kdo je člověk? aneb 
pedagogika Komenského pro 21. století“.

Účast: cca 40 účastníků (vč. 3 farářů / farářek) ze sborů Náchod-Šonov, Dvůr Králové nad Labem, 
Hradec Králové, Semonice, Třebechovice pod Orebem, Letohrad, Černilov a Klášter nad Dědinou a CB 
Nové Město nad Metují.

Po biblickém úvodu br. Ryšavého představil br. Hábl téma tak, jak je podává svým studentům na 
vysoké škole, tedy spíše „civilně“ bez zásadního důrazu na Komenského příslušnost k církevnímu 
prostředí. Přesto se však výkladem prolínaly vazby na věroučná východiska J.A.K. a uplatňování zásad 
a postojů plynoucí z bratského prostředí, k němuž J.A.K. patřil. Od filozofických otázek „Kdo jsme a 
Kdo bychom měli být?“, nebo „Je člověk dobrý, nebo zlý?“ se přednášející dostal ke třem pojetím 
výchovy (k dobru) a jejich principům – pesimismu (Thomas Hobbes, popř. Machiavelli), optimismu (J. 
J. Rousseau) a realismu (J.A. Komenský). Názornosti výkladu napomohla i promítaná prezentace. 
V odpolední části (besedě) představil br. Hábl své knihy (Když se nikdo nedívá a Labyrint upgrade) i 
svoje další aktivity a působení univerzitního učitele a kazatele CB.

Jarní Seniorátní setkání: 7. dubna 2018, Semonice. Host: Radim Žárský. Téma: „Vše, co jste chtěli 
vědět o misii, ale báli jste se zeptat“.

Po úvodní pobožnosti br. Andrejse seznámil R. Žárský cca 20 účastníků ze sborů Semonice, Letohrad, 
Klášter nad Dědinou, Hradec Králové a Vrchlabí s námětem evangelické misie. Do programu promítl 
osobní praktické zkušenosti z aktivit vázaných na synodní radu a přiblížil pro řadu posluchačů 
poměrně netradiční téma, které zaujalo (podle jejich vyjádření) i některé účastníky-nečleny naší 
církve.

Podzimní Seniorátní setkání 2018: 20. října 2018, Dvůr Králové nad Labem, host Marek Lukášek, 
téma „Podoby bohoslužeb v našich sborech po 100 letech – liturgický vývoj v ČCE“.

Účast: cca 27 (vč. 6 farářů a farářek) ze sborů Dvůr Králové n. L., Letohrad, Třebechovice p. O., Klášter 
n. D., Hradec Králové, Semonice, Náchod-Šonov, Trutnov, Vrchlabí

Po biblickém zahájení (H. Pojezdná, Dvůr Králové n. L.) představil Marek Lukášek výrazné osobnosti, 
které ovlivňovaly podobu liturgie i pojetí Večeře Páně nejen v našich zemích (mj. Lány, Karafiát, 
Šebesta, Souček, Smolík, Filipi, Kunetka). Zajímavé byly osobní zkušenosti přednášejícího a jeho 
hodnocení liturgie, způsobů vysluhování VP i průběhu bohoslužeb v zahraničí (USA, Itálie, Německo, 
Slovensko…) i v našich sborech. Dostalo se i na Agendu naší církve (1983, 1988) i agendy jiných církví 
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(ECM, CB). V diskusi k nově připravovaným bohoslužebným formulářům se přítomní vyjadřovali v tom 
smyslu, že by se mělo jednat spíše o nabídku alternativ různých liturgických schémat, než o jednotně 
a závazně vyžadované formy liturgie pro všechny sbory ČCE. V odpolední diskusi účastníci vyslechli 
informace ze sborů, v nichž se již liturgickými formuláři zabývali, i názory na další související otázky 
(např. VP dětem, jak často vysluhovat VP, důležitost obousměrné komunikace mezi farářem a sborem 
při přání změny).

Všem hostitelským sborům patří dík za pohostinnost a vytvoření příležitosti pro setkávání, stejně jako 
sboru v Třebechovicích pod Orebem za poskytnuté zázemí pro jednání POVL v týnišťské modlitebně.

Výhled na rok 2019: Seniorátní setkání (jaro): 30. března, Hradec Králové, téma „Jak si chránit rodinu 
– zkušenosti z rodinné terapie“, hosté – manželé Hadašovi.

Pro seniorátní setkání na podzim 2019 POVL hledá hostitelský sbor. Odbor uvítá také návrhy témat, 
která sbory zajímají, nebo které hosty 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, 23. října 2018                                  Jaroslav Matuška, předseda POVL 


