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Základní informace o Královéhradecké diecézi v roce 2018
Královéhradecká diecéze spojuje 62 náboženských obcí ve 4 vikariátech: v královéhradeckém, libereckém, náchodském a par-
dubickém vikariátu. 32 náboženských obcí má tu výhodu, že duchovní nebo kazatel sídlí přímo v místě, do ostatních nábo-
ženských obcí duchovní pravidelně dojíždějí – administrují je. V loňském roce naše diecéze zaměstnávala 60 zaměstnanců  
(47,65 úvazků a 7 DPP), z toho 42 du chovních (37 kněží, 5 jáhnů), 9 kazatelů a 1 pastoračního asistenta, v pracovním poměru 
bylo 5 zaměstnanců (4,00 úvazku) a 3 DPP (úřední agenda, vedení účetnictví obcí a diecéze).

Vedle běžné agendy jako je bohoslužebná činnost, biblické hodiny, práce v domovech seniorů, duchovní práce s dětmi, svá-
tostná činnost (křty, svatby), doprovázení nemocných nebo pozůstalých, postní, májové a adventní pobožnosti, pořádání 
přednášek, koncertů a výstav, účastnili jsme se nebo jsme sami pořádali Světový den modliteb, Noc kostelů, modlitby z Taizé, 
Týden otevřených kostelů, ekumenická setkání. Spolupracovali jsme s obcemi či krajem při oslavách 100. výročí republiky.

Několik přehledových údajů za rok 2018:
14 903 členů Církve československé husitské
3 893 bohoslužeb a pobožností se za rok zúčastnilo 41 012 osob
výuka náboženství probíhala na 8 školách
7 501 pastoračních návštěv a návštěv nemocných
926 biblických hodin 
38 duchovních a kazatelů docházelo do domovů seniorů a do nemocnic
2 duchovní navštěvovali věznice
62 křtů
63 sňatků
264 pohřbů
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Představení čtyř vikariátů královéhradecké diecéze
Královéhradecký vikariát tvoří 14 náboženských obcí – Dobruška, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Jičín, Kostelec 
nad Orlicí, Nechanice, Nekoř, Nová Paka, Nový Bydžov, Rychnov nad Kněžnou, Sobotka, Velký Vřešťov, Vysoké Veselí, Žam-
berk. Z toho 6 je administrovaných. V obcích slouží 8 farářů – Františka Klásková, Ervín Kukuczka, Alena Naimanová, Erika 
Oubrechtová, Vladislav Pek, Marta Silná, Eliška Zapletalová a Aleš Tomčík, který je zároveň vikářem. 3 kazatelé – Eliška Silná, 
Petra Šenková a Aleš Toman, 1 externí duchovní Václav Žďárský, 1 duchovní ve specifických službách – vojenský kaplan Tomáš 
Altman. Zároveň 2 duchovní jsou nemocničními kaplany – Alena Naimanová a Vladislav Pek a 1 vězeňským kaplanem – Aleš 
Tomčík. Duchovní v trvalém důchodu jsou Bohumil Klásek, Zdeněk Svoboda.
Vikariát se pravidelně schází ke konferencím, kterých v uplynulém roce konalo 7, v březnu se uskutečnilo vikariátní shro-
máždění. Na vikariátních konferencích byla pozornost v referátech věnována navrženému tématu bratra patriarchy s názvem 
„Pastorační péče v CČSH“.

Pardubický vikariát je tvořen 12 náboženskými obcemi – Čáslav, Česká Třebová, Heřmanův Městec, Hlinsko, Holice, Cho-
ceň, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto. Z toho 4 jsou administrované. V obcích slouží 10 farářů 
– Martin Chadima, Štěpán Klásek, Lidmila Kukuczková, Jan Rokyta, Věra Říhová, Tereza Šmejdová Koselová , Rudolf Špaček, 
Františka Tichá, Alena Tučková a Jiří Plhák, který je zároveň vikářem. 2 kazatelé – Zdeněk Martiš a Lenka Klásková, 2 externí 
duchovní Hana Leichterová a Helena Salfická. Zároveň 1 duchovní je nemocniční kaplankou – Tereza Šmejdová Koselová. 
Duchovní v trvalém důchodu jsou Radek Hobza, Libuše Hobzová.
Vikariát se společně setkal při 8 konferencích, vikariátní shromáždění se konalo v únoru. Při konferencích byly předneseny 
referáty na různá témata. Vikariát připravil v průběhu roku několik setkání:

 17. 3. Jarní tvořivá dílna – setkání dětí před Velikonocemi v Litomyšli s pobožností a krátkou pohádkou 
 13.–15. 4. Víkendové setkání mužů s tématem Labyrint srdce – fara Knířov
 12. 5. Vikariátní den dětí – pokladovka v okolí Potštejna a Litice 
 23. 6. Vikariátní den v Pardubicích s bohoslužbou, pohádkou pro děti, koncertem a občerstvením s návštěvou zámku 

a návštěvou galerie 
 30. 7.–9. 8. Vikariátní tábor Vranice 
 3. 11. Drakiáda pod Kunětickou horou 
 9.–11. 11. Víkendové setkání mužů s tématem: Pád vzhůru, podle knihy Richarda Rohra – Bystřiny pod Králickým Sněžníkem 
 1. 12. Adventní setkání dětí s úvodní pobožností s krátkou pohádkou, tvořivou dílnou a občerstvením – fara v Pardubicích

Náchodský vikariát je tvořen 15 náboženskými obcemi – Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Dvůr Králové nad 
Labem, Hronov, Jaroměř, Machov, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Smiřice-Holohlavy, 
Studnice, Trutnov, Úpice. Z toho 8 z nich je administrováno. V náboženských obcích slouží 7 farářů – Alena Fabiánová, Tomáš 
Karel, Olga Líbalová, David Smetana, Stanislav Švarc, Petra Tamchynová, Jana Wienerová, 2 jáhenky – Anna Holínská, Žaneta 
Černochová, 1 pastorační asistent – Jan Roček a zároveň 1 duchovní je vězeňský kaplan David Smetana. Duchovní v trvalém 
důchodu jsou Václav Böhm, Jaroslava Böhmová, Jiří Musil, Alena Nepilá, Miloslava Pellyová a Jan Votava.
Vikariát se pravidelně schází ke konferencím, kterých v uplynulém roce konalo 8, v březnu se uskutečnilo vikariátní shromáž-
dění s přednáškou Davida Smetany o Izraeli, o práci nemocniční kaplanky hovořila Alena Naimanová. V rámci vikariátního 
dne se setkaly náboženských obce vikariátu v Náchodě, kde byl připraven pořad na motivy novináře a letce Antoina de Saint 
Exupéryho v podání Benjamina Mlýnka a Stanislava Kubína. V Novém Městě nad Metují komise pro práci s dětmi připravila 
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diecézní setkání mládeže a během roku probíhají další víkendová setkání dětí a mládeže v Trutnově. Letní dětský stanový tábor 
vedou Tomáš Karel a David Smetana a jsou připravovány pobyty v zahraničí – Tomáš Karel a Olga Líbalová (Švýcarsko), David 
Smetana (Izrael). V březnu se konaly slavnostní bohoslužby s bratrem patriarchou a bratrem biskupem ve Dvoře Králové nad 
Labem k 110. výročí narození prof. Otto Rutrleho.

Liberecký vikariát je tvořen 21 náboženskými obcemi – Bakov nad Jizerou, Bozkov, Česká Lípa, Český Dub, Držkov, Frýdlant, 
Hrádek nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jenišovice, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Mnichovo Hradiště, 
Nový Bor, Přepeře, Semily, Turnov, Velké Hamry, Vrchlabí, Vysoké nad Jizerou. Z toho 13 je administrováno. V obcích slouží  
8 farářů – Oldřich Bezděčík, Kateřina Havelková, Vladimír Hraba, Aleš Jaluška, Lada Kocourková, Miroslava Mlýnková, Hedvika 
Zimmermannová a Benjamin Mlýnek, který je zároveň vikářem. 3 jáhnové – Vítězslav Lorenovicz, Martina Tomčíková, Marie 
Truncová, 2 kazatelé – Šárka Bažantová, Ondřej Bezděk. Duchovní v trvalém důchodu jsou Libuše Hanušová, Jiřina Mojžíšová, 
Jaroslav Tesař a Věra Tesařová. 
Vikariát se pravidelně schází ke konferencím, kterých v uplynulém roce konalo 7. Na vikariátních konferencích byla pozornost 
v referátech věnována různým tématům, dále řešení aktuální situace ve vikariátu, která je pro vytíženost duchovních nelehká. 
V březnu se uskutečnilo vikariátní shromáždění, kde doprovodným tématem byla přednáška PhDr. Jana Huberta, policejního 
psychologa Krajského ředitelství v Hradci Králové, který přednášel o kriminalitě páchané na seniorech. 6. června si liberecký 
vikariát za účasti bratra patriarchy Tomáše Butty a biskupa Pavla Pechance připomněl výročí úmrtí ThDr. Karla Farského při 
bohoslužbách v lesní kapli ve Škodějově – rodišti I. patriarchy naší církve.
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Pro děti byly připraveny akce:
Víkendovka pro děti – Na měsíc! 27.–28. ledna na faře v Trutnově – připravil Tomáš Karel
Víkendové setkání dětí 16.–18. března v Trutnově s tématem Sněhová královna – připravila Františka Klásková   
Jarní tvořivá dílna – setkání dětí před Velikonocemi 17. března v Litomyšli – připravili duchovní pardubického vikariátu 
Křížová cesta pro děti 23. března – připravil Štěpán Klásek
Setkání rodin s dětmi v Janských Lázních 4.–6. května – připravila komise pro práci s dětmi

Přehled některých aktivit, které proběhly v Královéhradecké diecézi 
v roce 2018
 10. 1. společná konference duchovních, zahájení Roku naděje 2018
 7. 3. setkání jáhnů, kazatelů a pastoračních asistentů
 11. 3. slavnostní bohoslužby se vzpomínkou na prof. Otto Rutrleho
 12.–15. 3. duchovní obnova v broumovském klášteře
 26. 3. obnova kněžských slibů 
 4.–6. 5. setkání rodin s dětmi v Janských Lázních
 1. 5. slavnost uvedení nových pěti zvonů do zvonohry
 19. 5. diecézní shromáždění 
 25. 5. Noc kostelů
 1.–3. 6. diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
 6. 6. bohoslužby s připomínkou výročí Dr. Karla Farského ve Škodějově
 11.–12. 6. synoda duchovních 
 5. a 6. 7. připomínka Mistra Jana Husa 
 29. 8. setkání duchovních seniorů 
 4.–5. 9. setkání členů komisí
 22. 9. diecézní den v České Skalici
 12.–14. 10. setkání rodin s dětmi v Janských Lázních
 22.–25. 10. duchovní obnova v broumovském klášteře
 28. 10. slavnostní bohoslužby k 100. výročí vzniku Československé republiky
 17. 11. Slavnost světla s uvedením pěti zvonů do zvonohry

V průběhu roku proběhlo 9 diecézních kateder, 6 celodenních setkání účastníků laického kurzu, 6 slibů rad starších do rukou 
bratra biskupa, 2 sbírky Daru lásky v celkové výši 21 880 Kč.
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Vikariátní den dětí s pokladovkou v okolí Potštejna a Litice 12. května – připravili duchovní pardubického vikariátu 
Diecézní setkání mládeže v Novém Městě nad Metují 1.–3. června – připravila komise pro práci s dětmi a duchovní náchod-
ského vikariátu 
Noc kostelů se soutěží pro děti s propojením 7 litomyšlských kostelů 25. května – připravil Štěpán Klásek
Nocování na Rašovce 15.–16. června – připravila Kateřina Havelková
Splutí řeky Bobr III. 8.–13. července v Trutnově – připravil Tomáš Karel
Dětský tábor 16.–28. července v Trstěnici – připravil Štěpán Klásek
Letní tábor na Pohodlí na téma Odyssea 21.–28. července – připravil Tomáš Karel a David Smetana
Vikariátní tábor ve Vranicích 30. července – 9. srpna – připravili duchovní pardubického vikariátu 
Puťák po Jindřichohradecku 2.–11. srpna – připravil Štěpán Klásek
Setkání rodin s dětmi v Janských Lázních 12.–14. října – připravila komise pro práci s dětmi
Drakiáda pod Kunětickou horou 3. listopadu – připravili duchovní pardubického vikariátu 
Víkendové setkání dětí s tématem Cesta kolem světa 9. –11. listopadu v Hradci Králové – připravila Františka Klásková 
Víkendovka husitské mládeže Po stopách rytíře Truta 23.–25. listopadu na faře v Trutnově – připravila Eliška Malinová 
a Tomáš Karel
Adventní tvořivé setkání dětí na faře v Pardubicích 1. prosince – připravili duchovní pardubického vikariátu 
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Hospodaření Královéhradecké diecéze za rok 2018 – 
přehled nejdůležitějších položek

hodnoty v tisících Kč
počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 2018 41 370

PŘÍJMY
vratky finančních investic 9 802
tržby z nájemného 1 383
tržby za služby a zboží 221
úroky z finančních investic 645
diecézní dávky 468
dotace 71
splátky půjček 168
příspěvky fondům – BS FR 232
ostatní přijmy 28

VÝDAJE
nákup finančních investic 5 930
Čerpání  fondů – FR, FSPI 644
poskytnuté půjčky 1 887
rekonstrukce Hronov 12 296
rekonstrukce Velká Úpa 410
daň z převodu nemovitostí 148
splátky půjček – poskytnutých 10
spotřeba materiálu 237
spotřeba materiálu – DHM 314
spotřeba energií 510
opravy a údržba 42
cestovné 18
telefony, pošta, internet 65
mzdové náklady 436
ostatní služby 502
právní služby a PC podpora 89
daně, poplatky, pojištění 98
poskytnuté příspěvky z BS 45
ostatní 202
konečný stav penežních prostředků 31. 12. 2018 30 505
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Hospodaření náboženských obcí v Královéhradecké diecézi 
za rok 2018 – přehled nejdůležitějších položek
příjmy z církevních příspěvků 1 925 582 Kč
příjmy ze sbírek a darů 1 389 635 Kč 

celkové příjmy 13 508 839 Kč 
celkové výdaje 12 027 958 Kč

Stavební činnost
V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce bytového domu v Hronově v Riegrově ulici a téměř okamžitě bylo všech 12 bytů 
obsazeno nájemníky. Ve spolupráci s projektanty se podařilo po několikáté prosadit konečný vzhled chalupy ve Velké Úpě, 
zde byly velké problémy s úřady vzhledem umístění objektu v KRNAPu. V ubytovně Ararat v Úpici byly v roce 2018 učiněny 
jen menší úpravy. Správce budov osobně navštívil a konzultoval cca 30 různých nabídek k zakoupení objektů, žádný objekt 
bohužel nebyl vhodný a nepodařilo se v roce 2018 žádný nový objekt zakoupit. 
S opravami a stavebními úpravami, které souvisely převážně s budoucím pronájmem našich objektů, započaly i některé 
náboženské obce. Finanční příspěvek nebo půjčku z Fondu stavební podpory a investic nebo bratrské svépomoci čerpaly NO:
NO Česká Lípa – Rekonstrukce střešního pláště fary 70 000 Kč 
NO Přelouč – Rekonstrukce ubytovacích prostor fary 280 000 Kč půjčka – projekt se dokončuje
NO Česká Lípa – Rekonstrukce nájemních bytů 160 000 Kč půjčka 
NO Úpice – Havárie opěrné zdi farní zahrady 10 000 Kč + 50 000 Kč půjčka 
NO Vysoké Mýto – Oprava vstupního schodiště 15 000 Kč
NO Česká Lípa – Oprava střechy fary 20 000 Kč
NO Frýdlant – Oprava střechy fary, V. etapa 73 000 Kč překlenovací půjčka + 40 000 Kč půjčka 
NO Hlinsko – Vybudování rychlého občerstvení 1 552 000 Kč půjčka 

DR pro rok 2018 odsouhlasila projekty z FSPI v částce 1 135 000 Kč a projekty z FR v částce 450 960 Kč. Skutečné čerpání z FSPI 
bylo 350 000 Kč, další projekty byly odloženy do dalšího roku a připravují se. Z FR skutečné čerpání činilo 294 806 Kč.
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Diecézní projekty 
Královéhradecká diecéze v roce 2018 zrealizovala celkem 11 projektů z Fondu rozvoje:

Diecézní den 
Hlavním cílem projektu: Možnost setkání v širším kruhu věřících diecéze, program s duchovním a kulturním obsahem pro 
všechny generace; otevřeno veřejnosti.
Obsah: Slavnostní bohoslužba v České Skalici, kde krása okolního kraje podtrhuje dějiště Babičky Boženy Němcové a kde 
tradice „ožívají“. Diecézní den byl součástí celoročního projektu 100 let výročí republiky, Církev československá husitská 
a Česká republika – století společné tradice. Byla připravena zahradní slavnost s babičkou a Kosteleckou cimbálovkou, 
koncertem Spirituál kvintetu. Souběžně s programem pro dospělé byl připraven program pro děti – biblická výuka, hry, krea-
tivní dílna, loutkové divadlo Kordula. Byly prezentovány publikace, které Královéhradecká diecéze v posledních letech vydala, 
zároveň byl představen nový stolní kalendář pro rok 2019 a publikace Boží ZOO Václava Žďárského. Své výrobky představila 
naše diakonická střediska Ambra a Kabinet Trojzemí, které zde měly připraveny kreativní dílny pro dospělé. Na slavnosti se 
prezentoval zdejší Domov Na Třešňovce svými výrobky klientů, ti také rádi přijali pozvání dne se účastnit. Pro zúčastněné ze 
vzdálených náboženských obcí byly zajištěny svozy autobusy z jednotlivých vikariátů. V závěru dne autobusové výpravy i jed-
notlivci měli možnost navštívit zámek v Ratibořicích, kde se našim návštěvníkům zcela věnovali a zámek byl otevřen pouze pro 
ně. Diecézní den navštívilo asi 300 osob.
Termín realizace: 1. 1.–30. 9. 2018, vlastní setkání 22. 9. 2018
Cílové skupiny: členové církve, veřejnost 
Výsledky: realizované setkání, spolupráce s městem Česká Skalice, se zdejšími dobrovolnými spolky, náboženskou obcí 
v České Skalici
Výstupy: fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, větší informovanost o církvi v místě, rozvíjení 
ekumenických vztahů
Program pro děti připravila: komise pro práci s dětmi
Celkové náklady: 123 922 Kč
Financování: 33 000 Kč dotace Královéhradecký kraj, 15 000 Kč účelová dotace Město Česká Skalice, 26 584 Kč příspěvek účast-
níků, 49 338 Kč Fond rozvoje KH diecéze

Velké poděkování za pomoc a podporu patří náboženské obci v České Skalici, za finanční podporu děkujeme Královéhradec-
kému kraji a městu Česká Skalice.

Setkání rodin s dětmi
Hlavním cílem projektu: Možnost setkání mladých rodin, sdílení radostí a starostí, program s duchovním a společenským 
obsahem pro dospělé a děti.
Obsah: Setkání v Janských Lázních v penzionu Betlém. Víkend připravili a vedli duchovní, byly přichystány společné aktivity 
– hry, zpívání, výlet, hledání pokladu, modlitební chvíle, zároveň byl program zaměřen i na samostatnou činnost dětí jako bib-
lická výuka, kreativní dílny – v tomto čase rodiče měli možnost si zacvičit, rozmlouvat o víře. Setkání si účastníci hradili sami, 
částečně bylo hrazeno z Fondu rozvoje (ubytování a doprava vedoucích, pronájem kuchyně).
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018, vlastní setkání 4.–6. května 2018 a 12.–14. října 2018
Cílové skupiny: rodiny s dětmi 
Výsledky: vědomí širšího společenství a hlubšího poznání života víry
Výstupy: realizované setkání, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, rozvíjení vztahů, větší 
informovanost o činnosti církve
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Připravila: komise pro práci s dětmi
Celkové náklady: 40 826 Kč
Financování: 32 500 Kč příspěvek účastníků, 8 326 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze
 
Duchovní obnova
Hlavním cílem projektu: Duchovní cvičení s doprovázejícím, předcházet syndromu vyhoření, společné setkání, budování 
společenství.
Obsah: Jarní a podzimní setkání v broumovském klášteře; doprovázející Mgr. Rudolf Špaček (téma: Já jsem ta cesta, pravda 
i život.), Ivana Noble, PhD. (téma: Jak vejít do Kristova smýšlení).
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018, vlastní setkání 12.–15. března a 22.–25. října 2018
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, laici
Výsledky: čtyřdenní pobyty v broumovském klášteře, celkem 23 zúčastněných
Výstupy: studijní materiál, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku
Celkové náklady: 33 585 Kč 
Financování: 14 000 Kč příspěvek účastníků, 19 585 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze

Diakonické a sociální aktivity 
Hlavním cílem projektu: Podpora diakonických a sociálních aktivit v diecézi.
Obsah: Finanční podpora diakonických středisek, náboženských obcí zaměřujících se na sociální práci. 
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018
Cílové skupiny: diakonická střediska, náboženské obce, veřejnost
Výsledky: Dlouhodobá pravidelná činnost v sociální oblasti s pastoračním přesahem. Podpora středisek Husitské diakonie jako 
komunitních míst, kde jsou nabízeny charitativní dílny, kreativní dílny, kurzy. Zároveň je navázána spolupráce s městy a dalšími 
institucemi (nemocnice, stacionáře, ozdravovny, školy).
Výstupy: zprávy v tisku, fotografie, prezentace na diecézním webu a Facebooku
Příspěvek na činnost: 87 500 Kč

Setkání duchovních seniorů 
Hlavním cílem projektu: Setkání duchovních seniorů, bývalých i nynějších nejstarších zaměst nanců působících v Královéhra-
decké diecézi.
Obsah: Společné setkání spojené s poděkováním za službu, možnost sdílení, přednáška ThDr. Jana Rokyty, Ph.D. s představe-
ním jeho nové publikace Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí, bohoslužba kolem stolu, občerstvení.
Termín realizace: 1. 5.–30. 9. 2018, vlastní setkání 31. 8. 2018
Cílové skupiny: bývalí a současní nejstarší zaměstnanci diecéze
Výstupy: fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, setkání se účastnilo 16 osob z toho 8 pozva-
ných
Připravila: komise pro práci se seniory
Celkové náklady: 3 430 Kč
Financování: 3 430 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze
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Diecézní katedry
Hlavním cílem projektu: Prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných ve vybraných tématech.
Obsah: diecézní katedry bývají pořádány v dopoledních hodinách a jsou koncipovány do 4 bloků: úvodní pobož nost, samotná 
přednáška, diskuse k tématu, společné občerstvení spojené s rozhovory nad tématem, aktuálním děním; v průměru se diecé-
zních kateder účastní kolem 25 osob. V roce 2018 bylo připraveno celkem 9 diecézních kateder. 
31. 1. Význam půstu v životě starozákonního lidu – Mgr. Aleš Jaluška
28. 2. Fenomén doby, stres – Mgr. Jana Černoušková
4. 4. Masaryk iritující a fascinující – Prof. dr. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
25. 4. Sáhnout si do ran tohoto světa – Mgr. Martin Jindra
30. 5. Spiritualita Otců pouště – MUDr. Prokop Remeš
26. 9. O překládání Bible – Alexadr Flek
31. 10. Nadčlověk na holičkách, antinacistická výtvarná scéna v Československu (1933–1945) – Bronislava Kuzica Rokytová
28. 11. Liturgický seminář – Mgr. Vladimír Hraba a Mgr. Vladislav Pek

10. ledna 2018 se uskutečnila konference duchovních, pastoračních asistentů a kazatelů s názvem S NADĚJÍ…, která byla 
věnovaná zahájení Roku NADĚJE 2018; v den výročí narození TGM byla 7. března 2018 připravena Konference pro pastorační 
asistenty, kazatele a jáhny
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, laici; volně přístupné veřejnosti
Výsledky: přednášky, semináře, workshopy, studijní materiál
Výstupy: fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, záznamy přednášek
Celkové náklady: 33 896 Kč 
Financování: 33 896 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze

Fond technické podpory 
Hlavním cílem projektu: Podpořit zajištění technické vybavenosti jednotlivých náboženských obcí a Královéhradecké diecéze.
Obsah: V rámci zkvalitnění služeb a vzájemné informovanosti příspěvek náboženským obcím na notebook; dataprojektor 
v případech častěj šího využití v obci při různých setkáních i pro veřejnost.
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018
Cílové skupiny: náboženské obce
Výsledky a výstupy: příspěvek na notebook pro NO v Holicích, v Chrudimi, ve Vysokém Mýtě 
Celkové náklady: 15 000 Kč 
Financování: 15 000 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze se spoluúčastí NO 
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Setkání členů komisí 
Hlavním cílem projektu: Společné setkání s hledáním řešení problémů v rámci týmu. 
Obsah: Zúčastnění se sešli ke společnému pracovnímu setkání, kde hodnotili rok 2017/18 a plnění stanovených cílů z přede-
šlého setkání. Seznámení byli s přehledem publikační činnosti ediční rady 2016–2018, zamýšleli se nad důležitostí prezentace 
služby církve pro nás a ve světě. Hlavním tématem bylo „Proč a jak slavit výročí 100 let CČSH“. Duchovní měli možnost se spo-
lečně zamýšlet nad dalšími možnostmi rozvíjení diecéze i života jednotlivých náboženských obcí a společenství. Do budoucna 
se vytipovaly další možné náměty a projekty.
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018, vlastní setkání 4.–5. září na Malé Skále
Cílové skupiny: aktivní duchovní – členové diecézních komisí
Výsledky: harmonogram činností a propojení činnosti jednotlivých komisí 
Výstupy: Z diskuze vyplynulo, že: 1. potřebujeme nacházet společný nadhled – připomínat si vlastní identitu a k potřebné 
kritice, nacházet „recept“ na další období. 2. K oslavám výročí, které bude připravovat ÚR, budeme pořádat akce diecéze 
a náboženských obcí – pro diecézi prvořadost Škodějova, Diecézního dne a společného vikariátu 8. ledna 2020. Důraz je stále 
kladen na zlepšení komunikace mezi sebou, tím získávání důvěry, která je důležitá k zdravému rozvoji našeho společenství; 
fotky, články.
Celkové náklady: 14 856 Kč
Financování: 14 856 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze
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Semináře, školení 
Hlavním cílem a obsahem projektu: Umožnit duchovním větší míru samostudia a odborného vzdělá vání za přispění finanč-
ních prostředků z FR. 
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti KH diecéze 
Výsledky a výstupy: Další vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, semináře v rámci synody, duchovní obnovy 
a setkání členů komisí.
Celkové náklady: 20 000 Kč
Financování: 20 000 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze

Vikariátní dny 
Hlavním cílem projektu: Možnost setkání členů vikariátů diecéze se zaměřením na duchovní, vzdělá vací, kulturně společen-
ské téma.
Obsah: V rámci projektu Vikariátní dny se uskutečnila 3 setkání v Královéhradecké diecézi; 3. 3. při vikariátním shromáždění 
to bylo setkání královéhradeckého vikariátu, kde hostem kpt. Mgr. Michal Balek, který přednášel na téma „Služba nemoc-
ničního kaplana“. Dalším setkáním byl vikariátní den pardubického vikariátu, který se uskutečnil 23. 6. Zde bylo z dotace 
uhrazeno pohádkové vystoupení pro děti i dospělé p. Hany Voříškové – Oříšková chaloupka. Vikariátní den náchodského 
vikariátu se uskutečnil 24. 11., v podání Stanislava Kubína a Benjamina Mlýnka byl připraven dramatický pořad „Tam, kde 
i smrt je čistá“ na motivy novináře a letce Antoina de Saint Exupéryho.
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018
Cílové skupiny: členové hradeckého, náchodského, pardubického vikariátu – duchovní, kazatelé, laici 
Výsledky a výstupy: Větší informovanost, možnost setkání v přesahu obcí, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním 
webu a Facebooku.
Celkové náklady: 8 577 Kč 
Financování: 8 577 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze 

Diecézní časopis MOSTY
Hlavním cílem projektu: Informovat o dění v náboženských obcích v rámci diecéze, o projektech a možnostech, které nabízí 
KH diecéze, vytvořit povědomí sounáležitosti s celkem církve, inspirovat k vlastním aktivitám uvnitř náboženských obcí; projekt 
vydávání časopisu v tištěné podobě je zaměřen na vnitřní i vnější evangelizaci.
Obsah: Rozhovory, ankety, slovo biskupa, právnické okénko, chvilka poezie, přehled diecézních akcí chystaných i proběhlých, 
upozornění na čerpání z různých fondů aj.; redakční radou je pastorační komise.
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2018
Cílové skupiny: členové církve, široká veřejnost
Výsledky: větší informovanost, zájem o činnost CČSH, aktivní zapojení dalších přispěvatelů do časopisu
Výstupy: Čtvrtletník (barevná obálka, vnitřní strany černobílé, formát A4, rozsah 16 stran) vychází k: 1. 3., 1. 6., 1. 10., 1. 12. 
s prezentací časopisu na diecézním webu a Facebooku; časopis je zaevidován u MK, tudíž dle tiskového zákona povinné výtisky 
jsou zasílány do krajských a vědeckých knihoven a Národní knihovny, celkem 19 knihoven v ČR.
Připravila: pastorační komise 
Celkové náklady: 34 298 Kč
Financování: 28 000 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze
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Celoroční projekt
Církev československá husitská a Česká republika – století společné tradice
Hlavním cílem projektu: Hlavním cílem projektu bylo přiblížit a zpřítomnit politické události a duchovní kořeny, na kterých 
stála a z nichž čerpala nejen První republika, ale v jistém smyslu celé moderní pojetí československé, resp. české státnosti, 
a o nichž je potřebné debatovat obzvlášť v současné době charakterizované hledáním nového naplnění národních hodnot 
a zájmů, zahraničně politické orientace ale i pojítek rozdělené společnosti. Při každém setkání vznikal prostor pro diskuzi, kde 
v návaznosti na téma se hovořilo o národních hodnotách, osobnostech, které formovaly naši historii, o propojení zahraničně 
politických událostí ve vztahu k současnému hledání pojítek rozdělené společnosti. 
Obsah: 4. dubna se uskutečnila přednáška prof. Dr. C. V. Pospíšila, Th.D. Masaryk iritující a fascinující. V předvečer MJH  
5. července se konaly ekumenické bohoslužby k připomínce společných křesťanských základů naší kultury s uvedením nově 
vydané publikace ThDr. J. Rokyty, Ph.D. Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí, dále následoval koncert J. Smrže.  
22. září proběhl Diecézní den v České Skalici – slavnost se sváteční bohoslužbou, divadlem, kreativními dílnami a biblickou 
školou, koncertem a zahradní slavností. 28. října jsme si připomínali 100 let republiky. V úvodu se konala slavnostní bohoslužba 
přenášená rozhlasem, dále dvě divadelní představení, přednáška PhDr. R. Pazderského T. G. Masaryk, filosof, který založil stát. 
Uvedena byla vernisáž výstavy Rok 1918 osmnáctiletýma očima. Autorským čtením byla představena nová publikace s kon-
certem. V závěru byla vysazena lípa v Sadech arch. Lisky. Projekt Církev československá husitská a Česká republika – století 
společné tradice navštívilo asi 600 osob.
Výsledky: Očekávaným dopadem je zvýšení zájmu o křesťanské hodnoty obecně i v rámci CČSH a díky vytvořenému spole-
čenství lepší orientace v základních hodnotách naší společnosti.
Výstupy: letáky, pracovní listy, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku
Celkové náklady: 120 338 Kč
Financování: 39 000 Kč Královéhradecký kraj, 15 000 Kč Město Česká Skalice, 12 000 Kč Magistrát Hradec Králové, 5 000 Kč 
Ústřední rada CČSH – celkem 71 000 Kč dotace; 49 338 Kč hrazeno v rámci projektu Diecézní den z FR.
Za finanční podporu děkujeme Královéhradeckému kraji, Magistrátu Hradec Králové, Ústřední radě CČSH a náboženské obci 
v Hradci Králové.
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VÍRA, NADĚJE, LÁSKA, počátky, vývoj a současnost CČSH – interaktivní putovní výstava 
k 100. výročí založení církve
Po třech umístěních výstavy v NO v předešlém roce byla výstava instalována v roce 2018 v Žamberku, v Bakově nad Jizerou, 
v Českém Dubě, v Chrudimi, Jablonci nad Nisou, v Lomnici nad Popelkou. Výstava obsahuje 12 informačních panelů, u každého 
panelu je interaktivní činnost navazující na téma (skládání puzzlí a kostek, hra na xylofon, kreslení, oblékání do husitských 
kostýmů, hra křižáci x husiti, hmatové rozpoznávání předmětů, loutkové divadlo, výroba srdíčka aj.) práce s pracovním listem 
v návaznosti na stanoviště, doprovodný materiál: leták, plakáty, pozvánky, publikace Vladimíra Hraby. Projekt byl podpořen 
Ministerstvem kultury ČR v částce 100 000 Kč. O výstavu projevily zájem další náboženské obce a v některých termínech je již 
zamluvena až do konce roku 2020. 

Pro Rok lásky 2019 jsme vydali v nákladu 500 ks stolní kalendáře a záložky ROK LÁSKY 2019 do zpěvníků v nákladu 
1500 ks. Diáře s liturgickým kalendářem – 110 ks. 

V rámci vydavatelské činnosti jsme v roce 2018 dále vydali publikace: 
Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí Jan Rokyta, Hradec Králové 2018. Formát A5, 259 stran, brožovaná, ISBN 
978-80-906490-6-4. 
Kristus vprostřed nás, výklad liturgie a malá liturgika Církve československé husitské, Vladimír Hraba, Hradec Králové 
2018. Formát A5, měkká vazba, 290 stran, ISBN 978-80-906490-8-8. 
Koledník, nejznámější vánoční písně, Hradec Králové 2018. Formát A5, šitá vazba, 32 stran, ISMN 979-0-9004042-0-6. 
Boží ZOO Václav Žďárský, Hradec Králové 2018. Formát A6, 93 stran, pevná vazba. ISBN 978-80-906490-7-1. 

Všechny tyto publikace jsou v distribuci nakladatelství Kosmas a Karmelitáni nebo k dostání v sekretariátu DR v Hradci Králové 
a v Blahoslavu ÚR v Praze. 


