Zpráva farního vedoucího laiků pro farní konferenci 2022.
Od 1.1.2021 do 31.7.2021 nás administroval z Prahy bratr Filip Gärtner. Staršovstvo se scházelo
jednou za 14 dní – kazatel F.Gärtner (Ivana Procházková), J.Honová, J.Thál, Z.Vuška, Z.Buchta,
J.Kružíková, D.Chlupáček, M.Chlupáčková.
Jsem předsedou staršovstva. Sourozenci, kteří mají
povolení ke kázání nebo jsou laickými kazateli, se scházejí spolu dvakrát do roka s kazatelem, modlí
se za témata ke kázání a připravují je. Stále držíme vizi nového kostela s víceúčelovými prostory a
máme pro to oddělený účet a finance. Vize růstu sboru vyžaduje větší a příhodnější prostory.
Pandemie zásadním způsobem zasáhla i toto období do života našeho sboru jako všude. Dále sborový
život velmi zasáhlo osobní selhání přiděleného kazatele Jaromíra Andrýska v létě. Opět jsme se
koncem léta octli v situaci bez stálého pastýře. Proto nás do konce listopadu 2021 administrovala
sestra superintendentka I.Procházková. Od 1.12.2021 se vrátil k administraci našeho sboru na půl
úvazku bratr Filip Gärtner. Myslím si, že prožíváme těžké období jako společenství.
Sborový život
1. Domácí skupinky
Ve společenství sboru působí domácí skupinky – třídy, jejichž vedoucími jsou Josef Thál, Martina
Chlupáčková, Zdeněk Buchta, J.Honová, Kamil Špaček, modlitební skupinka žen vedená Jolanou
Kružíkovou, malá sesterská skupinka v Humpolci, kterou vede L.Hajčiarová, dále se scházela mládež s
ustanovenou vedoucí Gabrielou Kročákovou. Scházely se také tři skupiny dětí v Royal Rangers
vedené hlavním velitelem Zdeňkem Buchtou. Setkání se nemohla konat na jaře, od září se mohlo
pokračovat. Chválící skupinky organizuje Veronika Fryšoncová.
2. Výbory
Výbory, které byly zvoleny na minulé farní konferenci, v uplynulém roce pracovaly aktivně a podle
potřeby, ať už se jednalo o Výbor pro spolupráci s kazatelem pod vedením Jolany Kružíkové,
Hospodářský výbor pod vedením Markéty Špačkové a Finanční výbor pod vedením Martiny
Chlupáčkové.
3. Akce
Před kostelíkem Sv.Ducha jsme měli bohoslužbu 30.5. a pak ještě jednou v létě o prázdninách.
Zkoušeli jsme se v září zapojit do akce „Zažít město jinak“ na farní zahradě s opékáním buřtů. Přišlo
několik lidí. Bylo to milé a povzbudivé. Vánoční bohoslužba 19.12. se konala v modlitebně adventistů.
Tradičně jsme měli štědroodpolední bohoslužbu v kostelíku Sv. Ducha ve 14 hodin. Přišlo dost lidí,
jako dříve před pandemií. Silvestrovské setkání bylo formou odpolední procházky. Další silvestrovská
procházka před půlnocí se nakonec neuskutečnila, protože jsme se sešli ve dvou lidech, a tak jsme se
modlili na faře a chválili Pána. Aktivita pro teenagery „FUSION“ se přesunula po dohodě do církve
Slova života. Lekce angličtiny přesunul J. Rector po prázdninách z prostor naší fary jinam bez
komunikace s námi. Tato zpráva nás překvapila a zaskočila.
Sborová dovolená
Vloni proběhla sborová dovolená na katolické faře v Žirovnici. Hostem byla mimo jiné sestra Ivana
Šímová, která nás uváděla do služby STS (Simple The Story, Prostě Příběh). Je to zajímavý a přínosný
přístup k biblickým příběhům, který se dá široce využít i pro nevěřící nebo mladistvé. Měli jsme další
hosty – Filip Gärtner se sdílel o službě v Motole, Petra Mizurová měla téma emoce a s manželem
Martinem pak uváděli Manželské večery, Jiří Kostelník povídal o misii. Ctirad Hrubý se sdílel o životě s
Ježíšem v praxi. Prožívali jsme opravdu dobrý čas v obecenství a požehnání při chvalách a modlitbách.
Volný čas byl také intenzivně využit. Zde s námi byl ještě před svým selháním kazatel Jaromír
Andrýsek.

Duchovní obnova žen a mužů se z pochopitelných pandemických důvodů opět nekonala.
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Tábory pro děti

Konal se jako pravidelně dětský tábor pro děti mladšího školního věku na Poušti, který vedli manželé
Buchtovi. Konal se také poprvé tábor RR.
Opět bych si přál jako farní vedoucí laiků, abychom se více nasadili do modlitebních aktivit, které jsou
potřebné. Dále znovu připomínám, že je důležité, aby v Těle Kristově byli vnitřně zbudovaní a aktivní
bratři, kteří budou stát pevně a rozhodně ve své roli. Základem společenství jsou vybudované rodiny,
které jsou zárukou pevnosti a stability. Je škoda, že nejsou všichni členové sboru zapojeni do
domácích skupinek. Proto povzbuzuji: Zapojte se všichni do užšího společenství skupinek! Modlíme
se dál za nového pastýře, který by měl v létě 2022 přijít. Modlím se za to, abychom bez duchovní
újmy přestáli období bez stálého kazatele.
Josef Thál
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