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Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec 
všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. 

Efezským 4,4-6
 

Jeden Pán, jedna víra, k jedné naději jsme byli povoláni, byť jsme v mnohém rozdílní. Každý z nás má jinou výšku, 
jinou hmotnost, odlišné zkušenosti i formování života. Poznáváme se podle různosti obličeje, hlasu a otisků prstů. 
Obrazy našich zorniček dokládají lidskou jedinečnost. Přes všechny naše rozdíly a odlišnosti nás spojuje naše víra, 
naděje a láska. 
Podobně také i ve výroční zprávě Královéhradecké diecéze Církve československé husitské za rok 2017 naleznete 
celou řadu čísel a rozličných údajů, které jsou samy o sobě sice důležité, ale podstatnější je to, co je spojuje. 
Jeden je Pán, který nás povolal ke službě jemu a lidem v čase a prostoru. V prostoru, jež nám byl svěřen. Patří 
velký dík všem, kterým to není lhostejné, není jim „jedno“, že čas se nedá zastavit a výčet služby podepírají svým 
zápalem a činy. Vše se nedá přesně vyčíslit a naše výroční zpráva se snaží předestřít pouze strohé informace. To 
poděkování Vám všem, sestry a bratři z Královéhradecké diecéze CČSH, však náleží a ten největší dík patří našemu 
Pánu – rok 2017 je minulostí, v plnosti se před námi otevírá rok 2018 – rok naší společné a jedné NADĚJE. 

Jediný a dobrý Pane, posiluj nás i nadále každého dne. Povzbuzuj naši víru, probouzej k živé naději. Ať bezustání nás 
Tvá láska spojuje s Tebou, lidmi a dává cíl našim životům. 

Amen

Váš biskup Pavel
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Úřad diecézní rady
Ambrožova 728/3, 500 02 Hradec Králové
+420 495 511 067
dieceze.hradec@ccsh.cz
IČ: 62695720

Statutární zástupci diecéze
Pavel Pechanec biskup
Zdenka Sedláčková místopředsedkyně DR
Ladislav Šťastný finanční zpravodaj

Diecézní rada
Pavel Pechanec předseda DR, biskup
Zdenka Sedláčková místopředsedkyně DR, 
 laický zástupce
Ladislav Šťastný finanční zpravodaj, laický zástupce
Jiří Čermák laický zástupce
Benjamin Mlýnek liberecký vikář
Jiří Plhák pardubický vikář
Petra Tamchynová náchodská vikářka
Aleš Toman laický zástupce
Aleš Tomčík královéhradecký vikář

Ústřední rada
Pavel Pechanec 
Zdenka Sedláčková 
Roman Zejda

Církevní zastupitelstvo
Marie Frýbová
Kateřina Havelková
Olga Líbalová
Martin Marek
Pavel Pechanec
Jiří Plhák

Jan Rokyta
Zdenka Sedláčková
Aleš Tomčík
Roman Zejda

Diecézní revizní finanční výbor
Eliška Silná předsedkyně
Václav Böhm
Jiří Borovec
Marie Fejtková
Karel Kryst
Erika Oubrechtová
Miloslava Pellyová
Jan Rokyta
Zdeněk Věchet

Církevní revizní finanční výbor
Jan Rokyta

Diecézní kárný výbor
Vladislav Pek předseda 
František Erben
Alena Fabiánová
Lada Kocourková
Martin Marek
Lenka Přibylová

Církevní kárný výbor
Miloslava Mlýnková

Úřad diecézní rady
Pavel Pechanec  biskup
Zdenka Sedláčková  ředitelka úřadu
Jana Pechancová  tajemnice
Petra Rezková  administrativní pracovnice

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské
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Ediční rada
Jana Wienerová
Štěpán Klásek
Lada Kocourková
Pavel Pechanec
Jana Pechancová
Jan Rokyta

Pastorační komise
David Smetana metodik
Kateřina Havelková
Štěpán Klásek
Lada Kocourková
Miroslava Mlýnková
Vladislav Pek
Aleš Toman

Komise pro práci s dětmi
Františka Klásková metodik
Kateřina Havelková
Štěpán Klásek
Lada Kocourková
Alena Naimanová
Petra Tamchynová
Františka Tichá

Vzdělávací komise
Jiří Plhák metodik
Oldřich Bezděčík
Martin Chadima
Tomáš Karel
Jan Rokyta

Liturgická komise
Vladimír Hraba metodik
Vladislav Pek
Eliška Zapletalová

Komise pro práci se seniory
Jana Wienerová metodik
Žaneta Černochová
Alena Fabiánová
Anna Holínská
Alena Naimanová

Komise sociální
Hedvika Zimmermannová metodik
Kateřina Havelková
Lada Kocourková
Olga Líbalová

Stavební technik
Miroslav Lidmila

Správce budov
David Líbal
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Základní informace o Královéhradecké diecézi v roce 2017
Královéhradecká diecéze spojuje 62 náboženských obcí ve 4 vikariátech, v královéhradeckém, libereckém, náchod-
ském a pardubickém vikariátu. 31 náboženských obcí má tu výhodu, že duchovní sídlí přímo v místě, do ostatních 
náboženských obcí duchovní pravidelně dojíždějí – administrují je. V loňském roce naše diecéze zaměstnávala 
63 zaměstnanců (49,8 úvazků a 9 DPP), z toho 43 du chovních (38 kněží, 5 jáhnů), 10 kazatelů a 1 pastoračního 
asistenta, v pracovním poměru bylo 5 zaměstnanců (3,75 úvazku) a 4 DPP (úřední agenda, vedení účetnictví obcí 
a diecéze, diakonické středisko).

Několik přehledových údajů za rok 2017:
15 475 členů Církve československé husitské
4 048 bohoslužeb a pobožností se za rok zúčastnilo 46 465 osob
výuka náboženství probíhala na 7 školách
7 723 pastoračních návštěv a návštěv nemocných
1 021 biblických hodin 
34 duchovních a kazatelů docházelo do domovů seniorů a do nemocnic
2 duchovní navštěvovali věznice
41 křtů
47 sňatků
266 pohřbů



5

Důležité akce, které proběhly 
v Královéhradecké diecézi v roce 2017 
 9. 1.  Sola fide – společná konference duchovních, zahájení Roku víry 2017
 13. 1.  kazatelský kurz 
 4. 2.  kazatelský kurz 
 15. 2.  otevření ubytovacího zařízení ARARAT v Úpici 
 6. 3.  otevření AMBRY, střediska Husitské diakonie v Hradci Králové 
 9.–12. 3.  duchovní obnova v broumovském klášteře
 28. 3.  setkání jáhnů, kazatelů a pastoračních asistentů 
 10. 4.  obnova kněžských slibů 
 6.–8. 5.  setkání rodin s dětmi v Janských Lázních
 1. 5.  slavnost uvedení nových pěti zvonů do zvonohry
 26. 5.  vernisáž interaktivní putovní výstavy Víra, naděje, láska v Hradci Králové 
 26.–28. 5.  diecézní setkání mládeže v Hradci Králové
 20. 5.  diecézní shromáždění 
 5.–7. 6.  synoda duchovních 
 9. 6.  Noc kostelů
 17. 6.  diecézní den ve Škodějově a Vysokém nad Jizerou
 6. 7.  připomínka Mistra Jana Husa 
 31. 8.  setkání duchovních seniorů 
 6. 9.  setkání členů komisí
 2.–5. 10.  duchovní obnova v broumovském klášteře
 28. 10.  slavnostní bohoslužby k 99. výročí vzniku Československé republiky
 17. 11.  Slavnost světla s uvedením pěti zvonů do zvonohry

V průběhu roku proběhlo 8 diecézních kateder, 6 celodenních setkání účastníků laického kurzu, 2 sbírky Daru lá- 
sky, dvě jáhenská svěcení.
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Diecézní projekty 
Královéhradecká diecéze v roce 2017 zrealizovala celkem 11 projektů: 
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 ve Škodějově s připomínkou odkazu prvního patriarchy (90 let od úmrtí) s odha-
lením nové lesní kaple Dr. Karla Farského; Královéhradecká diecéze při této příležitosti vydala publikaci Dr. Karel 
Farský, I. patriarcha Církve československé (husitské), kterou v odpoledním bloku uvedl její autor ThDr. Martin 
Chadima, ThD.; byla připravena zahradní slavnost s ob čerstvením, recitál Jaroslava Hutky a koncert Tomáše Kočky 
s orchestrem; souběžně s programem pro dospělé byl připraven program pro děti – biblická výuka, hry, kreativní 
dílna, divadlo ToTeM; byly prezentovány publikace, které Královéhradecká diecéze v posledních letech vydala, své 
výrobky představila naše diakonická střediska Domov u Spasitele a Ambra; pro zúčastněné byly zajištěny svozy 
autobusy z jednotlivých vikariátů; diecézní den navštívilo asi 270 osob
Termín realizace: 1. 1.–30. 6. 2017, vlastní setkání 17. 6. 2017
Cílové skupiny: členové církve, veřejnost 
Výsledky: realizované setkání, spolupráce s Městem Vysoké nad Jizerou, zdejšími dobrovolnými spolky, nábožen-
skou obcí Vysoké nad Jizerou
Výstupy: fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, větší informovanost o církvi 
v místě, rozvíjení ekumenických vztahů
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Program pro děti připravila: komise pro práci s dětmi
Celkové náklady: 90 105,90 Kč
Výnosy (financování): 90 105,90 Kč /10 000 Kč účelová dotace Liberecký kraj, 10 000 Kč účelová dotace Město 
Vysoké nad Jizerou, 21 585 Kč příspěvek účastníků, 48 520,90 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze/

Setkání rodin s dětmi
Hlavním cílem projektu: možnost setkání mladých rodin, sdílení radostí a starostí, program s duchovním a spo-
lečenským obsahem pro dospělé a děti 
Obsah: setkání v Janských Lázních v penzionu Betlém; víkend připravili a vedli duchovní, byly přichystány spo-
lečné aktivity – hry, zpívání, výlet, hledání pokladu, modlitební chvíle, zároveň byl program zaměřen i na samo-
statnou činnost dětí jako biblická 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.–30. 6. 2017, vlastní setkání 6.–8. 5. 2017
Cílové skupiny: rodiny s dětmi 
Výsledky: rodiny prožily vědomí širšího společenství a hlubšího poznání života víry, do budoucna mají zájem 
o setkávání alespoň 2x v roce 
Výstupy: realizované setkání, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, rozvíjení 
vztahů, větší informovanost o činnosti církve
Připravila: komise pro práci s dětmi
Celkové náklady: 21 329 Kč
Výnosy (financování): 21 329 Kč /11 400 příspěvek účastníků, 9 929 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze/
 
Setkání duchovních seniorů 
Hlavním cílem projektu: setkání duchovních seniorů, bývalých i nynějších nejstarších zaměst nanců působících 
v Královéhradecké diecézi; téma: Dr. Karel Farský a Církev československá husitská
Obsah: společné setkání spojené s poděkováním za službu, možnost sdílení, na téma „Víra, svoboda, zodpověd-
nost – život a dílo Dr. Karla Farského“ přednášel ThDr. Martin Chadima, ThD., společné zamyšlení nad perspektivou 
církve, zhlédnutí výstavy Víra, naděje, láska – počátky, vývoj a současnost Církve československé husitské, společná 
pobožnost 
Termín realizace: 1. 5.–30. 9. 2017, vlastní setkání 31. 8. 2017
Cílové skupiny: bývalí a současní nejstarší zaměstnanci diecéze
Výsledky: záznamy vzpomínek, které se shromažďují k vydání publikace „Paměť Církve českosloven ské husitské“; 
písemné pozdravy kolegům, kteří se nemohli zúčastnit setkání 
Výstupy: fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku, setkání se účastnilo 16 osob 
z toho 8 pozvaných
Připravila: komise pro práci se seniory
Celkové náklady: 2 827 Kč
Výnosy (financování): 2 827 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze
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Interaktivní putovní výstava VÍRA, NADĚJE, LÁSKA – počátky, vývoj a současnost CČSH
Hlavním cílem projektu: posílení povědomí o historii, činnosti a charakteristikách CČSH; díky vytvoření mobilní 
výstavy můžeme do sborů Královéhradecké diecéze, ale i dalších regionů České republiky, přivést jinou formou 
naše věřící, ale i nové návštěvníky všech věkových kategorií daného města, v dané lokalitě; důraz je kladen na vzdě-
lávací efekt, který se projevuje jak při „práci“ s jednotlivými stanovišti/panely, zároveň s pracovními listy – tato 
edukace probíhá nenásilnou formou, posílenou o zážitek, konkrétní vjem, který v člověku přetrvává o mnoho déle 
než jen obecně podaná informace, výstava splňuje rovněž tzv. horizontální principy, neboť její část budou moci 
využít i sluchově či zrakově znevýhodněné osoby – vnímání vícero smysly; výstava je volně přístupná
Obsah: 12 informačních panelů, u každého panelu interaktivní činnost navazující na téma (skládání puzzlí a kos-
tek, 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 VÍRA, NADĚJE, LÁSKA, počátky, vývoj a současnost CČSH.
Termín realizace: 1. 1.–31. 12. 2017, vernisáž v Hradci Králové 27. 5. 2017
Cílové skupiny: široká veřejnost všech věkových kategorií
Výsledky: očekávaným dopadem je zvýšení zájmu o křesťanské hodnoty obecně i v rámci CČSH, její prostory 
(sbory, kostely), k čemuž napomohou výstupy projektu (stanoviště/panely)
Výstupy: letáky, pracovní listy, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku
Celkové náklady: 101 165 Kč
Výnosy (financování): 100 000 Kč /30 000 Kč neinvestiční dotace Ministerstva kultury, 70 000 Kč z Fondu rozvoje 
KH diecéze/

Ke květnu 2018 byly uskutečněny další vernisáže – v NO Hronov, Přelouč, v Žamberku, V Bakově nad Jizerou, 
v Českém Dubě. Výstava je již v některých termínech dalšími náboženskými obcemi zamluvena až do roku 2020.

Duchovní obnova
Hlavním cílem projektu: duchovní cvičení s doprovázejícím, předcházet syndromu vyhoření, společné 
setkání, budování společenství
Obsah: jarní a podzimní výjezdní setkání v broumovském klášteře, doprovázející Ivana Macháčková 
(téma Boží milosrdenství) a Daniel Majer v silentiu
Termín realizace: 1. 3. – 30. 11. 2016, vlastní setkání 7. – 10. 4. a 24. – 27. 10. 2016 
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, laici 
Výsledky: čtyřdenní pobyty v broumovském klášteře, celkem 31 zúčastněných 
Výstupy: fotografie, články, studijní materiál 
Partner: vzdělávací a kulturní centrum klášter Broumov 
Financování: z Fondu rozvoje KH diecéze, spoluúčast
Vzdělávací katedry
Hlavním cílem projektu: prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných ve vybraných tématech
Obsah: 10 kateder v rozmezí celého roku na témata historická, biblická, filozofie, systematické teolo-
gie, katecheze, liturgiky, práce se seniory, zpěv a hlasový projev
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016 
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, volně přístupné veřejnosti 
Výsledky: přednášky, semináře, workshopy, studijní materiál 
Výstupy: fotografie, články, záznamy přednášek 
Partner: přednášejí z Husitské teologické fakulty, Univerzity Karlovy aj. 
Financování: z Fondu rozvoje KH diecéze

vyrocni_zprava_2017.indd   9 15.05.2017   8:20:00
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Duchovní obnova
Hlavním cílem projektu: duchovní cvičení s doprovázejícím, předcházet syndromu vyhoření, společné 
setkání, budování společenství
Obsah: jarní a podzimní výjezdní setkání v broumovském klášteře, doprovázející Ivana Macháčková 
(téma Boží milosrdenství) a Daniel Majer v silentiu
Termín realizace: 1. 3. – 30. 11. 2016, vlastní setkání 7. – 10. 4. a 24. – 27. 10. 2016 
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, laici 
Výsledky: čtyřdenní pobyty v broumovském klášteře, celkem 31 zúčastněných 
Výstupy: fotografie, články, studijní materiál 
Partner: vzdělávací a kulturní centrum klášter Broumov 
Financování: z Fondu rozvoje KH diecéze, spoluúčast
Vzdělávací katedry
Hlavním cílem projektu: prohloubení znalostí a dovedností zúčastněných ve vybraných tématech
Obsah: 10 kateder v rozmezí celého roku na témata historická, biblická, filozofie, systematické teolo-
gie, katecheze, liturgiky, práce se seniory, zpěv a hlasový projev
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2016 
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, volně přístupné veřejnosti 
Výsledky: přednášky, semináře, workshopy, studijní materiál 
Výstupy: fotografie, články, záznamy přednášek 
Partner: přednášejí z Husitské teologické fakulty, Univerzity Karlovy aj. 
Financování: z Fondu rozvoje KH diecéze

vyrocni_zprava_2017.indd   9 15.05.2017   8:20:00

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 Dr. Ing Ladislav Heryán, ThD. (téma: Život 
milovaných dětí), Mgr. Pavel Pechanec (téma: Quo vadis? – enneagram tváří a cest)
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017, vlastní setkání 9. –12. 3. a 2. –5. 10. 2017
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti, laici
Výsledky: čtyřdenní pobyty v broumovském klášteře, celkem 20 zúčastněných
Výstupy: studijní materiál, fotografie, zprávy v tisku, prezentace na diecézním webu a Facebooku
Celkové náklady: 24 160 Kč 
Výnosy (financování): 24 160 Kč /11 050 příspěvek účastníků, 13 110 z Fondu rozvoje KH diecéze/

Diakonické a sociální aktivity 
Hlavním cílem projektu: podpora diakonických a sociálních aktivit v diecézi
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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 (projekt NO 
Semily – terénní pe čovatelská služba, AMBRA – středisko Husitské diakonie)
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017
Cílové skupiny: diakonická střediska, náboženské obce, veřejnost
Výsledky: dlouhodobá pravidelná činnost v sociální oblasti s pastoračním přesahem, spolupráce s Městem Semily, 
podpora nově vznikajícího střediska Husitské diakonie AMBRA, vytvoření nového komunitního místa v Hradci 
Králové, navázání spolupráce s Dětským rehabilitačním stacionářem v Hradci Králové a s nadací Dobrotety, chari-
tativní dílny, kreativní dílny, kurzy, terénní pečovatelská služba
Výstupy: zprávy v tisku, fotografie, prezentace na diecézním webu a Facebooku
Příspěvek na činnost: 28 500 Kč

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 diecézních kateder účastní kolem 25 osob. V roce 2017 bylo připraveno celkem 8 diecézních 
kateder. 
 • 23. 1. Na cestě vnitřní a vnější komunikace – Mgr. Jana Černoušková
 • 6. 2. Počítačová gramotnost – David Líbal
 • 20. 2. Eutanazie – ThDr. Jan Rokyta
 • 20. 3. Rozeznění zpěvního a mluvního hlasu – PaedDr. Alena Tichá, PhD.
 • 24. 4. Víra, svoboda, zodpovědnost, život a dílo Dr. Karla Farského – Doc. ThDr. Jiří Vogel, ThDr. 
   a ThDr. Martin Chadima, ThD.
 • 27. 9. Práce s rodinami a dospívající mládeží – Jiří Woclawek SDB
 • 25. 10. Jak číst žalmy? – Doc. Jiří Beneš, ThD. a Mgr. Jana Wienerová
 • 29. 11. Etika v dnešním světě – ThDr. Jan Rokyta

9. ledna 2017 se uskutečnila konference duchovních, pastoračních asistentů a kazatelů s názvem SOLA FIDE, 
která byla věnovaná zahájení Roku VÍRA 2017; k 425. výročí narození J. A. Komenského byla 28. března 2017 při-
pravena Konference pro pastorační asistenty, kazatele a jáhny
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017
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: 22 581 Kč 
Výnosy (financování): 22 581 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze
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Fond technické podpory 
Hlavním cílem projektu: podpořit zajištění technické vybavenosti jednotlivých náboženských obcí a Královéhra-
decké diecéze
Obsah: v rámci zkvalitnění služeb a vzájemné informovanosti příspěvek náboženským obcím na notebook; data-
projektor v případech častěj šího využití v obci při různých setkáních i pro veřejnost; z podnětu komisí (Setkání 
komisí KH diecéze dne 6. 9. 2017) bylo navrženo zakoupení videokamery k zaznamenávání přednášek s násled-
ným uveřejněním na diecézním webu
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017
Cílové skupiny: náboženské obce, KH diecéze
Výsledky a výstupy: příspěvek na notebook pro NO v České Lípě, videokamera 
Celkové náklady: 12 513 Kč 
Výnosy (financování): 12 513 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze, spoluúčast NO Česká Lípa

Semináře, školení 
Hlavním cílem a obsahem projektu: umožnit duchovním větší míru samostudia a odborného vzdělá vání za při-
spění finančních prostředků z FR 
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017
Cílové skupiny: duchovní, kazatelé, pastorační asistenti KH diecéze 
Výsledky a výstupy: další vzdělávání nemocničních kaplanů, vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, 
semináře v rámci synody 
Celkové náklady: 25 020 Kč
Výnosy (financování): 25 020 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze

Vikariátní dny 
Hlavním cílem projektu: možnost setkání členů vikariátů diecéze se zaměřením na duchovní, vzdělá vací, kul-
turně společenské téma 
Obsah: v rámci projektu Vikariátní dny se uskutečnila 3 setkání v Královéhradecké diecézi; 4. 3. při vikariátním 
shromáždění to bylo setkání královéhradeckého vikariátu, kde hostem byl Doc. ThDr. Jiří Vogel, ThD., přednášel 
na téma „Identita náboženského společenství“; další setkání byl vikariátní den pardubického vikariátu, který se 
uskutečnil ve Slatiňanech dne 23. 9. 2017 s divadlem pro děti a koncertním vystoupením p. Aleny Tiché; vikariátní 
den náchodského vikariátu se uskutečnil 11. 11. 2017, zúčastnění vyslechli přednášku ředitelky muzea v Úpici 
Mgr. Jany Nešněrové „Symbolika jednotlivých postav a vývoj vnímání Betlémů a betlemářství“, ve druhé části dne 
Anna Holínská přednášela o figurálních betlémech sestry farářky Jarmily Tomsové
Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2017
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: 7 563 Kč 
Výnosy (financování): 7 563 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze 
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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. 2017
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
Připravila: pastorační komise 
Celkové náklady: 23 672 Kč
Výnosy (financování): 18 400 Kč z Fondu rozvoje KH diecéze

Pro Rok naděje 2018 jsme vydali v nákladu 700 ks stolní kalendáře a záložky NADĚJE 2018 do zpěvníků 
v nákladu 1500 ks. Diáře s liturgickým kalendářem – 120 ks.

Z Fondu rozvoje v roce 2017 finanční příspěvek čerpaly tyto náboženské obce:
Nový Bydžov – rekonstrukce věžních hodin na sboru
Semily – terénní pečovatelská služba
Vysoké Mýto – dokončení rekonstrukce suterénu Husova sboru
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Stavební činnost
Během roku 2017 byla dokončena rekonstrukce téměř všech ubytovacích prostor ARARATU – ubytovacího zařízení 
KH diecéze. V červenci 2017 byl zakoupen penzion Zvonička ve Velké Úpě, započala příprava projektové doku-
mentace, vyklízecí a bourací činnost. V prosinci 2017 se započíná s revitalizací, s vnitřními stavebními úpravami 
a dispozičními změnami bytového domu č. p. 596 v Hronově. V Nové Vsi byla uskutečněna výměna střešní krytiny. 
S opravami a stavebními úpravami, které souvisely převážně s budoucím pronájmem v roce 2017, započaly 
i některé náboženské obce. Finanční příspěvek nebo půjčku z Fondu stavební podpory a investic čerpaly NO:
Česká Lípa – částečná oprava bytové jednotky v II. NP budovy fary
Dobruška – rekonstrukce havarijního stavu elektrického vedení na faře a v Husově sboru
Frýdlant – rekonstrukce elektroinstalace přízemí fary v nájemním bytě
Chlumec nad Cidlinou – rekonstrukce farního bytu k pronájmu
Liberec – rekonstrukce koupelny v nájemním bytě na faře
Přelouč – výměna plynového kotle a topidel na faře a v nájemním bytě
Přepeře – rekonstrukce farního bytu k pronájmu
Vysoké Mýto – půdní vestavba na faře 
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Hospodaření Královéhradecké diecéze za rok 2017 – 
přehled nejdůležitějších položek

hodnoty v tisících Kč
počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 2017 7 759

PŘÍJMY
majetkové vyrovnání 2016 a 2017 45 100
vratky finančních investic 1009
tržby z nájemného 784
tržby za služby a zboží 247
úroky z finančních investic 471
diecézní dávky 377
splátky půjček 181
dotace, příspěvky fondům – BS, FR, 247
ostatní příjmy 92

VÝDAJE
nákup nemovitostí 7 400
nákup auta 369
nákup finančních investic 3 020
příděly fondům – FR, FSPI 1 500
poskytnuté půjčky 122
rekonstrukce Hronov 497
rekonstrukce Velká Úpa 93
daň z převodu nemovitostí 155
splátky půjček – poskytnutých 30
spotřeba materiálu 178
spotřeba energií 254
nákup zboží 148
opravy a údržba 355
cestovné 54
telefony, pošta, internet 67
mzdové náklady 71
ostatní služby 518
daně, poplatky, pojištění 120
Konečný stav peněžních prostředků k 31. 12. 2017 41 370



15

Hospodaření náboženských obcí v Královéhradecké diecézi 
za rok 2017 – přehled nejdůležitějších položek
příjmy z církevních příspěvků -----doplníme před tiskem, ještě se počítá ----- Kč
příjmy ze sbírek a darů -----doplníme----- Kč 

celkové příjmy -----doplníme----- Kč 
celkové výdaje -----doplníme----- Kč

Sociální a diakonické dílo
V loňském roce jsme pomáhali našim bližním v těchto střediscích nebo místech na území Královéhradecké diecéze 
Církve československé husitské, kde usilujeme o rozvíjení sociálního a diakonického díla.
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AMBRA

V průběhu února Ambra připravovala prostor k otevření pro veřejnost a dne 6. března 2017 jsme uspořádali Den 
otevřených dveří a slavnostní otevření šicí dílny. V rámci tohoto dne byla přichystána výtvarná dílna a seznámení 
se zamýšlenými akcemi. Patronem našeho střediska se stal René Josef, Divadlo jednoho herce. K hlavní činnosti 
v roce 2017 patřilo šití liturgických textilií pro potřeby náboženských obcí nejen naší diecéze. S velkým úspěchem 
probíhaly kurzy šití pro začátečníky. Dále se Ambra věnovala kreativním dílnám, které začaly pomalu přicházet 
do povědomí občanů Hradce Králové. Stejně tak oblíbené jsou charitativní dílny. Navázali jsme spolupráci s nezis-
kovou organizací Dobroty, pro které bylo ušito nemalé množství Dobromiminek a s Dětským denním rehabilitač-
ním stacionářem v Hradci Králové. Pro děti stacionáře jsme připravili v několika dobročinných dílnách mikulášskou 
nadílku. Středisko AMBRA se také podílelo na workshopu pro pastorační asistenty, kazatele a jáhny Královéhra-
decké diecéze. V červnu se Ambra svými výrobky mohla prezentovat na Diecézním dni ve Škodějově. Také měla 
možnost přispět k dotvoření výstavy Víra, naděje, láska, kde šila husitské kostýmy a další drobnosti. 
Za naše vybavení děkujeme všem dárcům, kteří Ambře ve sbírce přispěli funkčními šicími stroji a nezanedbatel-
ným množství látek, krajek, knoflíků, vlny a jiného materiálu k dalšímu pracování. Za látky také děkujeme firmě 
Mileta a.s. Hořice.

Ararat
Ubytovací zařízení Ararat v Úpici slouží jako záchytný bod pro lidi v nejistotě, a proto je také nutná úzká 
spolupráce se sociálními úřady. Ty naše zařízení vítají, protože stejně jako my, vidí nutnost pomoci bliž-
ním v nouzi. Původní ubytovna zde sloužila od roku 1994 pod Diakonií Úpice, později Diakonií Broumov. 
Na konci roku 2016 se započalo s nutnými opravami koupelen, pokojů i společných prostor a bylo vyba-
veno první a druhé patro. Pokoje v prvním patře jsou dvoulůžkové, vybaveny kuchyňskou linkou, lednicí 
a nábytkem denní potřeby. V podkroví je jeden jednolůžkový pokoj, tři dvoulůžkové. Společná kuchyně 
je vždy pro dva pokoje. Sociální zařízení je společné. Celý objekt je vytápěn akumulačními kamny. Pří-
zemí domu je zatím nevyužito, prostory čekají na rekonstrukci. V současné době přemýšlíme, zda je 
připravit jako bezbariérové, nebo jako samostatné byty, nebo dokončit v duchu celé budovy.

Ubytovna se k užívání slavnostně otevřela v polovině února 2017. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli 
nábytkem, vybavením i těm, kteří přiložili ruku k dílu a zapojili se tím do zrození a života Araratu.

Ambra
AMBRA je Střediskem Husitské diakonie při Královéhradecké diecézi. Jeho vlastním posláním jsou so-
ciálně aktivizační služby pro děti, mládež, dospělé, seniory i osoby různými způsoby znevýhodněné 
a sociálně vyloučené. Naše aktivity zatím směřují k činnostem ručních prací jako je šití, vyšívání, háč-
kování, pletení. V Ambře probíhají kurzy šití pro začátečníky, jsou zde šicí místa pro veřejnou dílnu, 
pravidelně se uskutečňují kreativní a dobročinné dílny.

Středisko začalo spolupracovat s neziskovou organizací Dobrotety. Jejich hlavním cílem je pomáhat 
dětem a rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci a zajistit jim účinnou a přímou pomoc, zvláště 
pak se zaměřují na péči o maminku a její předčasně narozené miminko. Ambra ve spolupráci s Dobro-
tetami i nadací Unicef pomáhá při tvořivých dobročinných dílnách.

V současné době náboženským obcím nabízíme liturgické textilie – pallu, korporál, obaly na štolu, ka-
lich, zpěvníky, bible, štoly, také je možné šití na zakázku dle potřeb našich sborů a far.
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ARARAT

Slavnostní otevření ubytovacího zařízení Ararat v Úpici a zahájení provozu proběhlo 15. února 2017. Do poloviny 
roku 2017 byla kapacita 16 lůžek, v druhé polovině roku se dokončily další pokoje a celková kapacita se navýšila 
na 21 lůžek. Ubytovaní mají k dispozici dvoulůžkové pokoje v přízemí a v 1. patře s vlastním kuchyňským kou-
tem, v podkroví jsou dvou a jednolůžkové pokoje se společnou kuchyní. Sociální zařízení je společné (4 sprchy,  
6 toalet). Velká část vybavení ubytovny byla zajištěna z darů široké veřejnosti, za což všem, kteří přispěli, děkujeme. 
V roce 2017 prošlo zařízením bezmála 60 ubytovaných, část z nich zůstala a stala se dlouhodobými klienty ( jedna 
klientka od 1. 3. 2017 do současnosti). Obsazenost je po většinu roku téměř 100%.
Rok 2017 byl rozjezdovým rokem, kdy se dokončovaly úpravy, dovybavovala se budova a bylo důležité naučit se 
komunikovat s klienty. O ubytovnu se od samého zrodu myšlenky staral David Líbal jako hlavní správce budovy. 
Na starosti měl technické záležitosti – opravy, doplňování vybavení, kontrolu klientů a financí, jednání s problé-
movými klienty včetně jejich vystěhovávání. Jeho zástupcem se stal Jan Roček, který se mimo jiné staral hlavně 
o jednání s úřady, kde bylo zapotřebí pomoci klientům vyřizovat příspěvky na bydlení, řešit kázeňské přestupky 
a problémy, zaměstnanost. K jednání s úřady často patří i spolupráce s místní Městskou Policií. Oba správcové 
dokázali rychle uvést do chodu budovu, která byla naší církvi předána ve velice špatném stavu, vytvořili zázemí 
pro klienty, kteří potřebují pomoci v nouzi. Daří se zde udržet kázeň, eliminovat problémy s alkoholem a drogami, 
začlenit klienty zpět do běžného života, udrž
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Domov u Spasitele    

Domov je umístěn v klidném prostředí, poblíž centra města. To napomáhá klientům být součástí přirozeného 
místního společenství, využívat místní instituce a udržovat vztahy s rodinnou a známými. Máme dvě třípatrové 
budovy vzájemně propojené s kapacitou 45 lůžek.
Budovy jsou bezbariérové, vybavené 2 osobními výtahy a jednou schodišťovou plošinou. Okolí Domova tvoří 
zahrada se vzrostlými stromy, kašnou a parkem. Během let jsme vybavili Domov hydraulickými vanami, zvedáky, 
el. polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi a jinými zdravotnickými potřebami a pomůckami pro klienty 
i personál. Funguje zde kreativní dílna, kde se naši pracovníci snaží o aktivní činnost s klienty (kulturní akce, výlety, 
hudební zábavy, besídky dětí).
Jednou z velkých akcí pořádaných našimi zaměstnanci byl Sportovní den – SENIORSKÝ PĚTIBOJ, kterého se zúčast-
nili nejen naši klienti, ale i zaměstnanci a příbuzní. Všichni si to moc užili, každý dostal diplom a medaili. Také 
počasí se vydařilo a na všechny se smálo sluníčko. Doufáme, že tento sportovní den budeme pořádat každý rok. 
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Kabinet Trojzemí

Kabinet Trojzemí – středisko Husitské diakonie má za sebou úspěšný rok. Vedle rukodělných workshopů, které 
přinášejí radost jak tvůrcům, tak poté i obdarovaným a již pravidelnému přeshraničnímu setkávání s lidmi, kteří 
se v životě potýkají s těžkými zkouškami, jsme navázali úzký partnerský vztah s Nadací Preciosa. Nejen velký dar 
skleněných korálků a dalších komponentů, ale především následná dohoda o pořádání společných akcí pro seni-
ory z Domova s pečovatelskou službou v Hrádku nad Nisou jsou konkrétními výsledky této spolupráce. Aktivní 
zapojení do akcí pořádaných náboženskou obcí, městem Hrádek nad Nisou a partnerskými organizacemi z Čech, 
Polska i Německa je pevnou součástí našeho kalendáře. Velkou měrou jsme se podíleli i na vzniku a zpracování 
brožury „Lidé v Trojzemí – přeshraniční rozcestník pro osoby s a bez omezení“, který obsahuje adresy, kontakty 
i krátký popis náplně práce organizací a institucí, které poskytují služby této cílové skupině.

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba vznikla při Náboženské obci CČSH v Semilech. Služba je profilována jako doplňková, 
tedy nechce a ani nemůže být konkurencí běžným sociálním službám. Ujímá se klientů, kteří jsou z různých pro-
blémů problematičtí nebo těch, kteří nedosáhnou na státní příspěvek. Projekt byl v roce 2017 realizován třemi 
pracovnicemi na veřejně prospěšných místech, které zřizuje náboženská obec prostřednictvím úřadu práce. Jedná 
se pouze o práce, které nevyžadují odbornou zdravotnickou kvalifikaci. Důraz je kladen nejen na samotný úkon 
pomoci, ale na to být s klientem, hovořit s ním, sdílet s ním jeho bolest i radost. Ve Sboru Dr. Karla Farského 
v Semilech je celoročně shromažďována diakonická sbírka ošacení a dalších věcí pro potřebné. Zaměstnanci 
v rámci svých pracovních povinností mají také za úkol příjem a výdej těchto věcí. 
+ doplnit konkrétní čin. + kolik klientů
+ kdo matky
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Modlitba k Roku naděje 2018

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
Pláč 3,25

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha sva-
tého.
Římanům 15,13

Nebeský Otče, prosím za sebe i své blízké a za všechny, které máš na zemi. Prosím za společenství Církve česko-
slovenské husitské. Prosím za každého jednotlivce z malé flotily naší církve, co brázdí oceánem současnosti. Dej, 
ať držíme při sobě, neztrácíme směr a plujeme za Tebou.
Naplňuj nás svým Duchem, ať dobrá kotva přidrží nás ve chvílích vzdutých vod a bouří. Dej, ať celý rok 2018 je 
ukotven v Tobě, Otče. 
Prosím, ať dnešek i zítřek je spojen nadějí. Nadějí, která vytrvá, dává radost a pokoj mému srdci. Ať je v naději 
ukotvena má rodina, církev a každý, kdo touží po dobrém přístavu ve Tvé náruči.
Amen  

Pavel Pechanec
biskup Církve československé husitské
Královéhradecké diecéze

Modlitba k Roku víry 2017
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se 
Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, 
nevzniklo z viditelného.

Židům 11,1-3

Nebeský Otče, děkuji Ti za dar víry. Jen ve vztahu k Tobě nacházím směr i cíl života, poznávám Tebe, 
sebe i svět. Proto i prosím, aby moje víra rostla a bylo rozehnáno vše temné a prázdné. Posiluj mě, ať 
vše přeměřuji očima víry. Dej, ať svou minulost, přítomnost i budoucnost vidím ve Tvém světle a pev-
něji se držím naděje a lásky.

Otče, můj vztah k Tobě určuje všechny mé vztahy k lidem i světu. Prosím, dej, ať lépe nesu ovoce Tvého 
království. Prosím za sebe i za své blízké, prosím za církev i za všechny národy. Prosím, ať je mezi lidmi 
víra silnější a vše proměňuje podle Tvé vůle. Prosím o to ve jménu Ježíše Krista našeho Pána.

Amen.

Výroční zpráva odsouhlasena Diecézní radou Královéhradecké diecéze.
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