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          2. listopadu ve Vrchlabí 

 

Zpráva předsedy seniorátní odboru vzdělávacího pro konvent královehradeckého seniorátu   

 

Na jaře 2020 jsem od seniora Tomáše Molnára přijal pověření vést seniorátní odbor vzdělávací. 
Odbor je v tuto chvíli jednočlenný, jsem tedy předsedou sám sobě. 

Oblasti práce odboru jsou tyto tři: A) Vzdělávání adeptů na pomocné kazatelé ČCE, B) další 
vzdělávání již ordinovaných pomocných kazatelů, C) vzdělávání dospělých laiků našeho seniorátů 
obecně ve spolupráci se seniorátním poradním odborem pro děti a rodiny. 

Je nutno říci, že práce ve všech třech oblastech byla omezena dvěma faktory. Především epidemií 
covidu-19, dále mým postupným ohledávání vlastní práce ve sboru a seniorátu po nástupu na sbor.  

A) Vzdělávání adeptů na pomocné kazatelé ČCE. 

Plánem pro tento rok bylo zahájit nový cyklus přípravy adeptů na pomocné kazatele. Podobná 
příprava se koná ve více seniorátech, často v menších počtech účastníků a nezřídka s obdobným 
obsahem a využitím stejných hostů-přednášejících. Proto jsem chtěl otevřít spolupráci na 
vzdělávání s některým ze sousedních seniorátů. Přitom přišla z chrudimského seniorátu nabídka, 
aby se naši budoucí pomocní kazatelé přidali do jejich začínajícího vzdělávacího kurzu. Z našeho 
seniorátu se do jejich dvouletého kurzu konaného v Pardubicích pod vedením farářky Hany Ducho 
a jáhna Michala Brandy přidali dva účastníci, manželé Havlíčkovi z Hořic. 

B) Další vzdělávání ordinovaných pomocných kazatelů  

21. 11. 2020 se měl v Hradci Králové konat Seminář dalšího vzdělávání pro ordinované kazatele. 
Nad tématem „Vyprávění“ měli s přednáškami ze svých oborů promluvit učitelé Evangelické 
teologické fakulty UK Prof. Martin Prudký, Prof. Pavel Hošek, Dr, Peter Morée. K účasti jsme 
recipročně pozvali i pomocné kazatele z chrudimského seniorátu. O seminář byl zájem, počet 
přihlášených k dnešnímu dni (2. 11.) bylo 11, další by se pravděpodobně ještě přidali. Kvůli 
pandemii covidu bylo nutné seminář přesunout na jarní termín. 

C) Vzdělávání dospělých laiků našeho seniorátů obecně. 

Zde by se mělo jednat o populárně-vzdělávací přednášky a programy teologického a příbuzného 
charakteru pro laiky konané ve spolupráci s poradním odborem pro děti a mládež. Pro již tak plný 
program jsem upustil od jejího zahrnutí do seniorátního víkendu rodin, který byl ostatně nakonec 
zrušen. Tato oblast tak letos zůstala z naší strany bez realizace. Záměrem je tyto programy spojovat 
s dalšími seniorátními aktivitami. V rámci tohoto vzdělávání se k využití také dobře hodí besedy 
České křesťanské akademie konané se spoluprací našich sborů na více místech seniorátu. 

S pozdravem 
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