Tisk č. 7

31. konvent PS – 3. zasedání – Libiš 3.11. 2012
ZPRÁVY SENIORÁTNÍCH ODBORŮ
Poradní odbor pro práci s dětmi

V uplynulém období jsem svolala děti a rodiče ze seniorátu jen jednou. Sešli jsme se v chlebském sboru v neděli
10. června. Program pro děti byl nazván „Dnes budu tvým hostem“. S dětmi jsme zpívali a vyprávěli si o návštěvě
Ježíše u Marty a Marie a u celníka Zachea. Pak s nimi mládež hrála hry, které se k tomuto tématu vztahovaly.
Počasí nám však tentokrát nepřálo, a proto se všechno muselo odehrát pod střechou. Možná to byl ten veliký déšť,
co zabránilo mnoha rodinám přijet. V Chlebích byla po letech úplně minimální účast – 15 dětí, 15 rodičů.
S rodiči strávila čas psycholožka Markéta Čapková, která mluvila o sourozeneckých vztazích. Chlebští připravili
bohaté pohoštění. Zaslouží naše uznání.
Na zářijové Polabské pouti jsem kvůli dovolené chyběla a úspěšně mě zastoupili poděbradští, kteří se dětem
věnovali. Jim i seniorátní mládeži moc děkuji za pomoc.
Ráda bych, aby konventuálové vyjádřili, jestli chtějí seniorátní setkávání rodin ve svých sborech podporovat a na
pozvánky reagovat. Případně jaké mají vlastní návrhy k práci s dětmi. Pro přípravu setkání by pomohlo,
kdybychom alespoň přibližně věděli, kolik účastníků z kterého sboru přijede. O to bych vás chtěla poprosit.
Kateřina Roskovcová, předsedkyně odboru, farářka v Nymburce
Poradní odbor pro mládež
Během roku 2012 se uskutečnilo mnoho setkání ve sborech našeho seniorátu a těšíme se z velké účasti
mládeže, nejen z našeho seniorátu. Snažíme se dělat takový program, aby si v něm našla své především
evangelická mládež, ale tato setkání jsou otevřená lidem všech generací a vyznání. Kladné ohlasy po skončení
setkání jsou pro nás povzbuzující a motivující pro další práci s mládeží.
V roce 2012 jsme pořádali celkem 8 akcí. První z nich byla Vánoční mládež, která se uskutečnila 16. prosince v
Poděbradech, kde se seniorátní mládeži představila sestra farářka Magdalena Ondrová z Kolína. Společně jsme
měli možnost vychutnat si příjemnou vánoční atmosféru. Této akce se pravidelné účastní přibližně 45 lidí.
Další tradiční akce Zpívání se uskutečnila opět v Kolíně (17. - 18. března). Program si připravil Ladislav
Moravetz. Nacvičené písně se zpívaly při nedělních bohoslužbách. Zúčastnilo se asi 30 lidí.
V Lysé nad Labem se pořádal Volejbalový turnaj (31. března). Zúčastnilo se 5 týmů z různých seniorátů.
Jarní seniorátní dny se po delší době pořádaly v Brandýse nad Labem (27. - 29. dubna). Tématem těchto
seniorátních dnů bylo „Pokušení“. Dorazilo mnoho zajímavých hostů, jako například vyléčený alkoholik pan
Adámek, nebo psycholožka Bohumila Baštecká. Během odpoledne se mládež zabývala sportem, nebo tvořením
plstěných hraček.
21. - 22. dubna se v Poděbradech sešli mladší mládežníci. Cílem této akce bylo seznámit mezi sebou budoucí
generaci mládeže. Během odpoledne jsme hráli hry, sportovali a večer se biblického programu ujal Martin Fér. Tato
akce měla velký úspěch a plánujeme její pokračování.
Letní pobyt se tentokrát konal v Křižlicích (5. - 12. srpna). Jako téma tohoto pobytu jsme vybrali „Filmové žánry“.
Dopoledních přednášek se ujal Martin Zikmund. Účastnilo se 32 lidí.
První akcí po prázdninách je Sion (17. - 18. září). Na zříceninu hradu nás doprovodil Martin Fér. Sešlo se nás asi
25.
Podzimní seniorátní dny se uskuteční 9. - 11. listopadu v Mělníku, kde bude zvolen nový seniorátní odbor
mládeže . Tématem těchto dnů jsou „ Zázraky“.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sborům, které nás hostily při našich setkání a všem farářům, kteří nás
doprovázeli svým slovem. Budeme rádi, když tak bude i nadále. Také děkuji všem mládežníkům, kteří zavítali a
obohatili naše akce a také celému SOMu za aktivitu.
Za SOM poděbradského seniorátu vypracovala Magdaléna Zajíčková, předseda
Poradní odbor pro vzdělávání laiků
Letos odbor připravil jarní seniorátní setkání (presbyterní konferenci) na téma “ Vztah křesťanů k veřejným
záležitostem (angažovanost? stranickost? schopnost spolupráce?) “. Pozvání přijali tři hosté, děkan Evangelické
teologické fakulty UK Jindřich Halama, prorektor ČVUT Petr Moos a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.
V kostele v Lysé nad Labem se nás v sobotu dopoledne 29. dubna sjelo přes 50 účastníků. Na úvodní pobožnost
místního faráře Emanuela Vejnara a podnětné příspěvky tří hostů (z pohledu etika, technika a politika) navázala
zhruba hodinová panelová diskuse. Díky patří lyskému sboru za přijetí a zázemí včetně pohoštění.
Necelý měsíc po loňském konventu bylo ukončeno více než dvouleté každoměsíční vzdělávání skupiny jedenácti
laiků ze sedmi sborů našeho seniorátu. Zatímco jsme se pravidelně měsíc co měsíc scházeli v Nymburce,
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závěrečné kolokvium se konalo ve sboru v Brandýse nad Labem v sobotu 10. prosince 2012. Deset účastníků
získalo certifikát o absolvování a úspěšném ukončení kurzu vzdělávání laiků.
Tři z nich (Dagmar Férová ze sboru v Lysé nad Labem, Miroslav Zelinka ze sboru v Kovánci a Ladislav Ruml ze
sboru v Mladé Boleslavi) se přihlásili ke zkoušce u synodní rady. Všichni tři absolvovali rozhovor a zkoušku před
komisí SR. D.Férová a M.Zelinka získali na základě zkušebního kázání osvědčení o způsobilosti k ordinované
službě presbytera a při setkání seniorátu v Lysé nad Labem v neděli 14. října 2012 byli oba synodním seniorem
Joelem Rumlem ordinováni. L.Ruml připravuje zkušební kázání a v krátké době se opět budeme moci v seniorátě
setkat při jeho ordinaci.
Všichni absolventi projevili zájem občas se setkávat ke vzdělávání i do budoucna. Již před skončením kurzu jsme
se domluvili, že letos pozveme novozákonníka ETF Dr. Jiřího Mrázka. Bude hovořit o knize Zjevení, ke které
napsal před časem výborný komentář vydaný biblickou společností. Kdokoli je zván opět do Nymburka v sobotu
24. listopadu v 9 hodin.
Druhou záříjovou sobotu 8. září jsme se i letos sjeli do Poděbrad na Polabskou evangelickou pouť. Toto
celoseniorátní setkání určené pro všechny generace a všechny sbory patří také do okruhu vzdělávání, i když ho
připravuje a pořádá poděbradský sbor. Letos to bylo již po desáté. Dopoledne byl hostem farář a psycholog Ivan
Ryšavý z Kroměříže. Téma „Respektovat a být respektován“ s námi probíral hodně netradičním způsobem pomocí
rozhovoru. Kupodivu nám hovor, který Ivan Ryšavý dobře vedl a upřesňoval, vydržel až do oběda. Souběžně
připravil seniorátní odbor mládeže program pro velkou skupinu malých i starších dětí. Odpoledne zaujalo téměř
všechny věkové kategorie divadlo „Staré i nové příběhy barona Prášila“ v provedení skupiny Bilbo compagnie.
Sjelo se nás tam, včetně dětí, kolem stovky.
PO pro vzdělávání má 4 členy. V neděli 22. ledna jsme se sešli v Brandýse nad Labem k přípravě jarní
seniorátní konference. Jinak jednáme a domlouváme se elektronicky. Kdo další máte zájem o práci v poradním
odboru, rádi vás zveme ke spolupráci.
Za PO pro vzdělávání Jaroslav Fér, farář v Kutné Hoře
Kutná Hora, 15.10.2012
Poradní odbor pro vzdělávání kazatelů (tzv. "pastorálkový")
Pastorální konference jako „stavovská“ scházení farářů mají svou tradici už z Calvinovy Ženevy, kde se nazývala
„ctihodná shromáždění“. Pozoruhodné je, že legendární reformátor Jan Calvin nezastával a nechtěl zastávat
v Ženevě žádnou významnější funkci než právě moderátora tohoto “ctihodného shromáždění.“ Tentýž úkol jsem
směl a smím z vůle seniorátního výboru po vymezenou dobu zastávat, a to spolu s Janem Kašperem (do června
2012) a Michalem Šimkem (od září 2012). Úkolem pastorálek tehdy jako dnes bylo vzdělávat se, a to v prvé řadě
ve Slovu Božím (biblickým programem u nás také vždy začínáme). Samozřejmě že ve srovnání se Ženevou, kde
se ve třech kostelích kázalo denně, a to s povinnou účastí, je situace v našem seniorátě odlišná. Svědčí o tom i
skutečnost, že na rozdíl od Ženevy, kde scházeli kazatelé jednou týdně, máme my tato pracovní zasedání jen
jednou měsíčně.
Přesto nároky na kazatele u nás nejsou o nic menší než bývaly tehdy – už proto ne, že účast na shromážděních
zde bývá veskrze dobrovolná. K tomu aby faráři, farářky a jáhnové uměli své svěřené stádce duchovně nasytit a
uspokojit – a nepředkládali jim pokrm řídký či nestravitelný anebo málo pestrý – mají dopomoci i pastorálky .
Nemluvě o tom, že taková scházení a sdílení jsou už sama o sobě vzájemně povzbuzující a inspirující.
Je přitom na místě zvýraznit, že členové hostujících sborů jsou na naše programy, zejména na přednášku,
srdečně zváni. Tímto všem těmto ochotným sborům chceme moc poděkovat, neboť zázemí, které pro nás
vytvořily a vytvářejí je vždy příjemné a občerstvení chutné a vydatné. Snad i proto účast bývá jen zřídka řídká.
Pastorálky ( prosinec 2011- listopad 2012)
13. prosince, Lysá nad Labem - Přednáška: Hana Volná – Arabské jaro a co z něj zůstalo do zimy, 10. ledna,
Kutná Hora - Přednáška: Václav Mezřický – Má globalizace budoucnost?, 14. únor, Kolín - Přednáška:
Blahoslav Hájek – Mýtus a náboženství u Záviše Kalandry, 14. březen, Poděbrady - Přednáška: Jaroslav
Šubrt – Jósef Czapski, 10. duben, Libiš - Přednáška: Miloš Poborský – O kurzech alfa, 15. květen, Předhrádí Přednáška: Martin Wernisch – Martin Luther a jeho čeští předchůdci, 12. červen, Velim - Přednáška: Ivan
Štampach-Perspektivy ekumenického a mezináboženského dialogu, 11. září, Český Brod - Přednáška: Hana
Pfannová – O studiu v Heidelberku, 9. října, Libice nad Cidlinou - Přednáška: Gerhard Reininghaus –
Českobratrská církev evangelická v aktuálním domácím i zahraničním ekumenickém kontextu,
13. listopadu, Velenice - Přednáška: Marta Procházková – Toleranční modlitebny na Vysočině (jak tato
dějinná epocha evangelické církve k nám promlouvá ve své architektuře)
Martin T. Zikmund, farář v Libice nad Cidlinou
----------------------------------------

Návrh usnesení: Konvent bere na vědomí zprávy seniorátních poradních odborů předležené v tisku 7.
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