
Zpráva za Seniorátní odbor mládeže Královéhradeckého seniorátu

na konvent 7. 11. 2015

Brigáda v Herlíkovicích 

Milí účastníci konventu,

ráda bych Vás pozdravila za Seniorátní odbor mládeže (SOM) Královéhradeckého seniorátu.

Bohužel se rovnou v úvodu musím omluvit za neúčast mládeže na konventu. Je nám to líto,

protože  již  v loňském  roce  došlo  k nešťastnému  překrývání  podzimního  setkání  mládeže

(SCUK) a konventu. Poučeni z loňského roku jsme se rozhodli letošní SCUK v dobré víře

uspořádat  již  první  listopadovou  sobotu,  neboť  nám  bylo  řečeno,  že  konvent  v našem

seniorátu je vždy až druhou sobotu v listopadu. Bohužel i přes toto opatření se letos obě akce

opět kryjí,  což nás neskutečně mrzí. Byla bych moc ráda, kdybychom se v příštích letech

mohli vyhnout těmto nedorozuměním, a tak Vás moc prosím, komunikujte s námi! Mládež

patří  do seniorátu,  cítíme  se  být  součástí  naší  církve,  chceme  spolupracovat,  a  to  jak

s jednotlivými sbory a faráři, tak se seniorátním výborem. 

V uplynulém  roce  probíhaly  tradiční  každoroční  akce  mládeže,  které  připravoval  SOM

Královéhradeckého seniorátu ve složení Judita Brodská, Lia Medková, Veronika Matušková,

Lenka Černá a Vojtěch Hojný (náhradníci – Sára Medková a Jaroslav Janský) ve spolupráci

s farářem Štěpánem Brodským, jemuž tímto moc děkujeme.

První akcí byl Futsal, turnaj v sálové kopané, v Třebechovicích pod Orebem, který proběhl

v sobotu 28. února. Sportovního klání se zúčastnilo 7 týmů téměř z celé republiky. Děkujeme



za  spolupráci  panu  Tomáši  Matuškovi,  přes  kterého  každoročně  zajišťujeme  pronájem

tělocvičny, i za pomoc všech zúčastněných. V březnu (20. – 22.) jsme vyjeli do Orlických hor,

kde jsme ve sborovém domě v Tisu strávili víkend s konfirmandy a mladší mládeží. Téma

„HUS(600).té výročí“ aneb „fakt HUStej víkend“ nás zavedlo do doby Jana Husa, o kterém

nám v hlavní přednášce vyprávěl farář Jaroslav Pechar. „Konfíci“ v Tisu patří tradičně k jedné

z nejpočetnějších  akcí  celého  roku,  děkujeme  jednotlivým  sborům  a  farářům,  že  nám

na víkendovku posílají své konfirmandy.

Tento rok jsme měli  ulehčený z hlediska organizace některých akcí,  mezi které patří  jarní

seniorátní dny mládeže (SeDM), které letos pořádal chrudimský SOM (17. – 19. 4. v Lozicích

na téma „Rozhodnutí“), a následná brigáda mládeže. V rámci letošní brigády jsme se rozhodli

podpořit celocírkevní akci pořádanou na území našeho seniorátu – brigádu v Herlíkovicích

(30. 4. – 3. 5.). Té se zúčastnilo několik našich mládežníků, kteří si práci, procházky i zábavu

na horách neuvěřitelně užili. V červnu proběhla tradiční, pro nás však velmi důležitá, sbírka

na mládež. Děkujeme všem sborům v seniorátu, které se do této sbírky zapojují a pomáhají

nám tak svou finanční podporou s pořádáním seniorátních akcí pro mládež. Děkujeme!

Ještě  před  oficiálním začátkem letních  prázdnin  jsme  je  tak  trochu  s  předstihem zahájili

v našem  seniorátu  –  a  to  sportovním  víkendem  v Černilově  (19.  –  21.  6.).  Ten  proběhl

v komorním počtu, přesto v dobré náladě, sportovním duchu a za finanční podpory místního

sboru ČCE. Děkujeme.  Prázdniny se přehouply a my už jsme se těšili  na již  třetí  ročník

Filmové noci, tentokrát z 18. na 19. září v Jičíně. Děkujeme za poskytnutí prostor pro tuto

jednonoční akci.

Jak už jsem zmínila v úvodu, tak ve dnech konventu probíhá podzimní setkání (SCUK), letos

v Klášteře nad Dědinou na téma „Umění v křesťanství“.  Na akci  bude také volba nového

SOMu na  následující  dva  roky. Chtěla  bych za  ten  starý,  končící  SOM poděkovat  všem

za spolupráci,  pomoc a podporu. K novému SOMu se připojují také noví faráři,  děkujeme

za jejich  ochotu  a chuť  pracovat  s mládeží,  doufáme,  že  tato  spolupráce  bude  příjemná

a obohacující.  Věříme,  že  mládež  je  v církvi  důležitou  složkou,  na  kterou  by se  nemělo

zapomínat. A tak Vás prosíme, šiřte akce mládeže a posílejte své mladé lidi na seniorátní akce,

protože právě přátelství, která mohou na mládežnických akcích navázat, často nejen vydrží

na celý život, ale také přitáhnou mladé věřící do dění a aktivit  v církvi.  A z mladých lidí,



aktivních na akcích mládeže, se později mohou stát o trochu starší lidé, aktivní například ve

svých sborech. Děkujeme. 

Za SOM Královéhradeckého seniorátu, Lenka Černá


