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Když to nejde dveřmi, zkusme okno. Současná doba nás učí hledat nové možnosti, jak být spolu a zachovat
zvěstování evangelia. A tak faráři a presbyteři rozvážejí či posílají pravidelně kázání, telefonují členům
sboru, nahrávají bohoslužby zvukem i obrazem nebo pořádají online bohoslužby, při kterých jsou účastníci
přítomni, jak jen je to po síti možné. Také ústředí církve nabízí bohatou produkci písní, úvah, načtených
knížek k poslechu a mnoho dalšího. Doufám, že vám vaši kazatelé tuto nabídku zprostředkovávají. Základní
rozcestník těchto věcí je zde: „Církev doma“ https://www.e-cirkev.cz/clanek/6621-Cirkev-doma/index.htm.
Jsem rád, že i v poděbradském seniorátu jste ve sborech nerezignovali a snažíte se fungovat, jak jen je to
možné i nadále, nejenom co se týká bohoslužeb. Je jasné, že někdy to nejde, ale nehledejme bariéry
předčasně. Ledacos jde a musí se to naučit celá společnost, tak proč ne i církev. Také jde mnoho věcí dělat
společně, třeba se sousedním sborem.
Berte to také jako příležitost vyhlédnout ze svého sboru a navštívit sousedy – blízké i vzdálené. Třeba právě
i na bohoslužbách. Možná se nám pak bude lépe hledat kandidáty do různých církevních funkcí a nebude
znít ta častá věta „ale vždyť mi nikoho neznáme“.
Přehled „online bohoslužeb“ naleznete na portálu Evangnet (odkaz vlevo nahoře) a můžete si tam hezky
vybírat podle seniorátu či způsobu vedení bohoslužeb. V poděbradském seniorátu máte hned několik
možností (je jich víc, ale některé sbory ještě nedodaly údaje na Evangnet - učiňte tak prosím, ať vás případní
návštěvníci mohou nalézt).
SBÍRKY – sestra seniorátní účetní upozorňuje, abyste nezapomínali ani na pravidelné sbírky. Jednak
sborové (tam, kde moc nefungují výběry saláru, tvoří sborové sbírky dost zásadní část příjmů) tak ty
celocírkevní. I když do kostela přímo nechodíte, na sbírky myslete, a buď odkládejte peníze stranou, nebo je
podle pokynů svého staršovstva posílejte přímo na sborový účet. Staršovstva pak prosíme, aby na
celocírkevní sbírky určila částku k odvedení (např. podobnou jako loni), i když peníze třeba dorazí od členů
sboru až později.
Vzájemná pomoc je důležitá. Sledujte ve svém blízkém okolí, jestli někdo nepotřebuje jakoukoli pomoc. A
máte-li za to, že by třeba nějakou koordinací mohl pomoci seniorát, dejte vědět.
* Pastorální konference kazatelů proběhla v úterý 3. listopadu prostřednictvím videokonference. Kázal
Mirek Erdinger, bonus měla Míla Hofmanová a na téma „Vztah křesťanů a muslimů“ mluvil farář Mikuláš
Vymětal a Zuzana Amrani.
* Konvent poděbradského seniorátu v původním termínu se konat nebude, ale bude se konat při nejbližší
vhodné příležitosti, případně - nebude-li to jinak možné - i online.
Ze sborů:
* Pokud máte zájem, můžete se přidat ke sborovému večeru online, při kterém bude farář Pepík Bartošek
promítat a mluvit o svých cestách. Ve středu 4. listopadu od 20 hodin na http://meet.jit.si/ccepodebrady
Ze seniorátu:
* Na seniorátním webu naleznete aktuální (zatím čtyři) kázání Jana Štefana na Žalmy. Budou přibývat
další.
* Nezapomeňte na přípravu a odeslání žádostí na seniorátní mikroprojekty na příští rok.
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
- Konvent Poděbradského seniorátu
28. – 29. 11. - Neofiko církevní Silvestr (mládež)
12. - 13. 12.
- Vánoční mládež
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