
Zpráva seniora o stavu Královéhradeckého seniorátu
Českobratrské církve evangelické za období mezi konventy 2014-2015

Milé sestry a milí bratři, předkládám vám zprávu o stavu seniorátu v období mezi konventy
2014 a 2015.

Statistika:
Počet členů církve v seniorátu k 31. prosinci 2014 poklesl na 3325, tedy o 75 členů oproti 1.

lednu minulého roku. Revizemi kartoték ubylo 52 členů – nejvíce se revidovalo ve Vrchlabí a v
Hradci. Úmrtím ubylo 55 členů církve, z nich, zdá se, mělo církevní pohřeb pouhých 17. Vystoupili
3, odstěhovalo se 7. Křtem přibylo 24 členů, dospělých pokřtěných bylo 6. Přistoupilo 10 členů.
Přistěhovalo se 8 členů. Požehnání místo křtu uděleno nebylo, konfirmovaných bylo 15. Církevních
sňatků bylo 20. Večeře Páně byla vysluhována 173x, stejně jako loni, v rodině 10x. Bohoslužby se
konaly v seniorátu celkem 862x, ekumenické 36x. Právo hlasovat má 1156 členů, povinnost platit
salár  1920.  Skutečně  zaplatilo  935.  Krom toho podporuje  sbory seniorátu  dalších  92  dárců.  V
posledně  zmiňovaných  kategoriích  očekávaných  a  skutečných  podporovatelů  církve  došlo  k
zřetelným propadům. U potenciálních salárníků o 232, u skutečných o 47. Sbor v Náchodě-Šonově
vykázal  1  placenou sborovou sestru,  jinak  žádné  placené  sborové funkce  (varhaníci,  kostelníci
apod.) ve sborech nejsou. Neplacených spolupracovníků je ve sborech celá řada a jsme za ně velmi
vděčni.  Nyní  máme  v  seniorátu  11 farářů,  3  farářky, z  toho  1  na  mateřské  dovolené  a  žádné
pastorační pracovníky.

Křtilo se ve 13 sborech, ve 3 sborech se nekoná nedělní škola, vesměs všude se vyučovaly
děti, i když někde v rodinách či v kazatelských stanicích a ne přímo v sídle sboru. Konfirmační
příprava běžela v 9 sborech, mládež se schází v 7 sborech. Všechny tyto aktivity vykazují nárůst.
Sbor v Hradci Králové poskytuje zázemí mládežníkům z vysokých škol. Ve 2 sborech se nekonaly
biblické hodiny. Pouze v Letohradu se samostatně scházejí senioři, v 8 sborech střední generace.
Schůzek střední generace přibylo,  seniorů ubylo.  Počet kazatelů v aktivní službě vzrostl  na 14.
Odešel  farář  Štěpán Brodský,  přibyli  Petr  Hudec a  Tomáš Vítek.  Čeká nás  opakovaná volba v
Hronově, v Letohradu a v Náchodě – Šonově. Bude se volit staršovstvo v Černilově, v Jičíně a v
Kostelci.  Do  seniorátu  se  přistěhovala  sestra  farářka  ve  výslužbě  Daniela  Brodská.  Vítáme  ji!
Dvakrát jsme udělovali dispens pro volbu do staršovstva z důvodu příbuznosti.

Seniorátní výbor se v uplynulém období sešel k řádné schůzi 6x. 1x se sešel mimořádně
kvůli žádosti o doporučení do vikariátu bohoslovky Zory Novákové, kterou jednomyslně doporučil.
Doporučili  jsme podmínečně zápis do vikariátu Janu Hrudkovi, pokud ovšem ukončí včas vleklé
studium  teologie.  To  se  zatím  nestalo.  Zora  Nováková  ohlásila,  že  do  vikariátu  letos  také
nenastoupí.  Jednali  jsme  mnohokrát  elektronicky.  Vykonali  jsme  6  vizitací  –  ve  Vrchlabí,  v
Černilově,  v  Jičíně,  v  Trutnově,  v  Náchodě  –  Šonově  a  v  Třebechovicích.  Vykonal  jsem  34
služebních cest v souvislosti s funkcí seniora. Kolegové a kolegyně ze SV absolvovali řadu dalších
cest na schůze a vizitace. Bratr konsenior Molnár řídil volbu faráře Petra Hudce, bratr farář Bárta
volbu Davida Najbrta, bratr Brodský Tomáše Vítka a senior volbu Petra Chlápka. Seniorátní výbor
instaloval Petra Hudce a Tomáše Vítka. Senior konal individuální pastoraci, taktéž další členové
seniorátního  výboru.  Řada  pastoračních  hovorů  se  děla  po  telefonu.  Projednali  jsme  několik
nájemních smluv a spolupodepisovali smlouvy o pronájmu.

Znovu  nastartovalo  vzdělávání  ordinovaných  presbyterů  –  děkujeme  bratřím  farářům
Molnárovi a Čapkovi, děkujeme i hradeckému sboru za zázemí. Kurz navštěvuje 9 frekventantů.
Vážíme si jejich odhodlání pracovat v církvi a těšíme se, že se připojí k stávajícím 11 ordinovaným
laikům, které již v seniorátu máme.

Schůzí  seniorátního  výboru  se zúčastňovali  oba náhradníci  z  řad farářů.  Jsme jim za to
vděčni.

Senior uděloval studijní volna,  a to opět jenom farářům Bártovi a Čapkovi.  Nikdo další
nepožádal.
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K poradnímu odboru pro vzdělávání laiků se přidal bratr seniorátní kurátor Pavlíček.
Máme radost, že se podařilo dotáhnout do konce spolupráci sborů v Jičíně a Libštátu, aby

mohli  mít  společného  kazatele.  V  Jičíně  ukončila  službu  pastorační  pracovnice,  sestra  Jana
Zedníčková.  Děkujeme  za  její  práci  pro  sbor  v  dobách  dlouhé  administrace!  V současnosti  v
seniorátu nepracuje žádný pastorační pracovník.

Zřízení  druhého  kazatelského  místa  v  Hradci  by  mohlo  v  budoucnu  prospět  nejen
hradeckému sboru, ale i Bydžovu a Černilovu. Bude ovšem velmi záležet na domluvě a koncepci
práce na obou místech, aby tento krok neznamenal vyklízení pozic.

Bratru seniorovi přibyla v rámci mezinárodní ekumény a péče o krajany 4x do roka starost o
služby Boží  na dvou místech v Polsku – v Husinci a ve Stroužném.

Jsme rádi, že poté, co se vedení poradního odboru dětí a rodin chopil bratr farář Bárta, práce
dobře pokračuje a akce jsou dál zajímavé a dobře navštěvované. Platí to o jarním dnu rodiny ve
Vrchlabí i o podzimním setkání v Bělči. Přejeme mnoho dobrých nápadů.

Akce poradního odboru pro vzdělávání laiků jsou také velmi zajímavé a aktuální. Vedením
odboru byl pověřen bratr Jaroslav Matuška poté, co bývalý předseda, bratr farář mimo službu Jakub
Dvořák na funkci rezignoval. Seniorátní výbor mu zaslal poděkování za práci v odboru.

V obtížné situaci  se  ocitl  seniorátní  odbor mládeže.  Po odchodu bratra  Brodského jsem
sháněl farářskou náhradu do odboru a nakonec SV jmenoval dvojici bratří Chlápek a Najbrt.

Stále  narážíme  na  to,  že  pojmy církev  a  firma  zcela  nesplývají.  Když  potřebuji  sehnat
někoho na určitou práci, lidsky chápu, že dotyčný nechce, necítí se na to, má toho hodně, má malé
děti, spoustu vedlejších úvazků či zaměstnání na fakultě, v nemocnici, v hudebce, v celocírkevních
odborech a komisích a tréninkových programech. Může mi být i sympatické, že si lidé dovedou
sehnat „vedlejšák“ a až dolehne odluka, snad se uživí. Pravomoci seniora i seniorátního výboru jsou
momentálně dost podvázané. To samé se děje ve staršovstvech, kde nejsou lidé ochotní ani jednou
či  dvakrát  do  roka  svůj  sbor  někde zastupovat.  Ale  nelze  se  pak divit,  že  naše  akceschopnost
pokulhává. Vědomí, že jsme v církvi oproti světským profesím trochu jako v bavlnce by nás mělo
vést alespoň k pokorné vděčnosti za tyto atrofované pastorační ohledy. Když pak někdo chápe práci
ve sboru, v církvi, jako epizodku, nevidí v ní žádné Boží poslání, a když po nesmělé aplikaci trochu
cílevědomé zaměstnavatelské vize z církve ještě vystoupí, nezbývá, podle mého soudu, z vertikály
už vůbec nic. 

Skoro  v  každém čísle  Českého  bratra  čteme  o  rezignacích  většinou  mladých  farářů,  o
odchodech do armády, nemocnic, jiné služby. Co se to děje? Strach z nedostatku, bídy, neunesitelný
stres, napětí? Pošramocené nervy se čím dál víc skloňují při nejrůznějších diagnózách. Někteří lidé
říkají, že žijeme v době, kdy se můžeme nadát úplně všeho. Jestliže dříve platila nějaká stavovská
hrdost a čest, lidé byli podle svých profesí, společenského postavení a zařazení po celou dobu svého
života více čitelní a odhadnutelní, pak dnes je prý možné očekávat od kohokoli jakékoli překvapení,
doznání, veletoč, obrat o 180 stupňů. Na prvním místě to mohu očekávat sám od sebe, že najednou
zapřu všechny své zásady a zradím svá předsevzetí. Člověk se ještě víc stal měřítkem všeho kolem
a sám sebe vyvázal z jakýchkoli struktur. Jistě jsme lidé slabí a hříšní. Tím spíš je třeba vážit si
každého, kdo pokušení přemůže, kdo druhému poskytne oporu, kdo dokáže ukázat cestu ze slabosti
či selhání, dovést k nápravě, odpuštění a nové šanci. Potřebujeme v církvi víc než jindy uzdravovat,
léčit, stavět na nohy, opravovat a dávat věci zpátky dohromady. Jednotlivé sbory jsou už nesmírně
křehké  organismy.  Musíme  se  zřetelně  bránit  těm,  kteří  boří  a  ničí  a  šíří  hořkost.  Přitom
nepřehlédnout kritiku a napomínání.  Čím více máme mobilů a mailů,  ztrácíme schopnost spolu
mluvit. Schopnost dialogu defétisticky odevzdáváme odborníkům.

Seniorátní výbor doporučil žádost o příspěvek z JJ sborů v Klášteře nad Dědinou a v Jičíně.
Pomoc cca 10.000 Kč od Vinohradských obdržel sbor v Novém Bydžově. Žádost o příspěvek z
fondu solidarity pro příští rok podal Jičín.

V Letohradu proběhla diskuse za přítomnosti seniorů královéhradeckého a chrudimského
seniorátu  o  případném přefaření  sboru  k  seniorátu  chrudimskému.  Výroční  shromáždění  zatím
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neučinilo žádné rozhodnutí; o věci se ještě bude jednat.
Jsme velmi rádi, že krajský úřad povolil navýšit kapacitu školy Diakonie ve Vrchlabí.
Bratr farář ve výslužbě Miloslav Vašina postoupil jako náhradník do celocírkevní pastýřské

rady.
Mnoho času věnoval seniorátní výbor situaci ve sboru v Klášteře nad Dědinou. Je třeba

zřetelně a jasně vyjádřit, že máme všichni radost z mateřství i dvojčátek sestry farářky Ouzké. A
přejeme Naději i Anežce, aby po brzkém příchodu na svět brzy vše dohonily. Vážíme si zázemí,
které sbor rodině poskytl  v nově rekonstruovaném bytě.  Zároveň si  uvědomujeme, že po dvojí
změně farářů v krátkém čase situace třetího administrování s výhledem na čtyři  nebo i více let
představuje pro malý sbor velikou zátěž. Roste nervozita i význam zástupných problémů. Každý má
trochu jiné priority. Snad je to v jiných zaměstnáních snazší, když po dobu mateřské dovolené může
být žena zcela zastoupena ve všech oblastech. U nás režim administrace přece jen znamená výrazný
pokles aktivit. Bratr administrátor Čapek nedokáží pokrýt všechny služby, proto s dětmi vypomáhá
ještě bratr farář Najbrt. Děkujeme. Manželé Ouzkých ohlásili odchod z fary a uvolnění kazatelského
místa. Přejeme farářské rodině i staršovstvu, aby dokázali zachovat vzájemnou lásku a úctu.

Od 1. ledna 2017 by se měl samostatný sbor v Broumově změnit v kazatelskou stanici sboru
v Hronově. Potřebné podklady jsou připraveny.

Množí se hackerské útoky na špatně zabezpečené weby Evangnetu. Aktualizace redakčního
systému  nejsou  automatické,  komunikace  se  správci  je  trochu  těžkopádná,  na  novém Drupalu
nefungují stará témata. Dotklo se to i seniorátních stránek, omluvte tedy výpadky a chyby, pokud
jste je zaznamenali.

Seniorátní výbor podpořil vymazání budovy bývalé kazatelské stanice klášterského sboru v
Bolehošti ze seznamu nezcizitelných nemovitostí církve. Soucítíme se sbory, pro které je péče o
nepotřebné nemovitosti příliš zatěžující.

Oslavy 600. výročí smrti M. Jana Husa proběhly na řadě míst seniorátu, děkujeme!
Děkujeme  za  všechny  projevy  zájmu  o  ústecký  seniorát,  jehož  rok  letos  v  církvi  také

připomínáme. Zájem by mohl být větší.
Seniorátní repartice letos opět nezvedáme.
V celocírkevním poradním odboru evangelizačním a misijním stále pracuje Petr Chlápek a

Radim Žárský, který je jeho předsedou. V poradním odboru pro otázky životního prostředí Tomáš
Molnár. V poradním odboru pro práci s laiky Miroslav Cejnar. Ve správní radě personálního fondu
Aleš Mostecký. V platové komisi Tomáš Vítek. V humanitární komisi Tomáš Matuška. V komisi
pro celoživotní vzdělávání kazatelů Marek Bárta. Snad jsem na nikoho nezapomněl.

Seniorát má na fakultě 3 bohoslovce – Jana Hrudku ze Semonic, Pavla Roubíka z Náchoda
na doktorandském studiu a Jana Popeláře z Letohradu.

V celocírkevní zpěvníkové komisi máme Vojtěcha Esterleho z Hradce, aniž jsme o tom léta
věděli … 

Opět děkuji farářům na odpočinku, kteří obětavě vypomáhají napříč celým seniorátem. Vaše
pomoc je pro nás moc důležitá!

Závěrem: choďte pravidelně do kostela, važte si kázání Slova Božího a nebojte se islámu.
Děkuji za pozornost.

Michal Kitta
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