Zprávy ze sborových aktivit
Podpora Benieho Carsona
V rámci spolupráce se společností Shinebean o.p.s. jsme ve spojení s keňským chlapcem Benie
Carsonem, který je v důsledku tíživé životní, rodinné situace závislý na finanční pomoci, aby mohl
studovat. Benie v roce 2021 dostudoval základní školu s vynikajícími výsledky a postoupil na školu
střední. V uvedeném roce nedocházelo pravidelně k realizaci besídek v důsledku respektování
covidových opatření, čímž pádem nedocházelo k finanční podpoře Benieho, kterou zajišťují děti na
besídkách. Přesto se však podařilo ve zbývajícím roku získat odpovídající finanční obnos pro
zajištění školní docházky Beniemu. Došlo k nárůstu nákladů (školní pomůcky, školní oděv,
učebnice, aj.) Benieho v souvislosti s přesunem ze základní školy na školu střední. Tento nárůst byl
dokryt soukromými dary členů sboru. Benie s námi komunikoval 2x dopisem, na který dostal vždy
odpověď. V průběhu roku byla dojednávána krátká prezentace o Beniem pro děti a jejich rodiče. K
ní dojde až v roce následujícím.
Jitka Holemářová
Mosty k lidem a skupinka Discovery (Adam)
Na tréninku Mosty k lidem jsme se scházeli minulý školní rok v zimě a na jaře. Mohlo nás tam být
zhruba kolem 70 ale i více.
Trénink nám (mě a Benymu Šeniglovi) pomohl s lidmi začít mluvit o Kristu, být smělejší a začít se
zajímat o evangelizaci.
Jakožto navazující projekt jsme spolu s Benym založili skupinku Discovery - čtení Bible pro
nevěřící. Scházeli jsme se každý týden někdy od jara až do letních prázdnin a účastnilo se
pravidelně tak 5-6 lidí, nejčastěji našich spolužáků. Jeden ke konci pozval Ježíše do svého života.
Dojem z Discovery jsme měli super, bavilo nás to a byla to dobrá zkušenost. Bohužel provoz
Discovery se po letních prázdninách již neobnovil.
Adam Kročák
Mosty k lidem – Discovery (Jirka)
Na jaře roku 2021 jsme se po 10 týdnů scházeli u nás doma online s 6 až 7 nevěřícími přáteli a
kolegy a četli jsme Boží slovo metodou, která se podobá STS (Simply The Story). Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se za nás modlili, mysleli na nás, podporovali nás. Další kurz (setkávání) se
mi nepodařilo zatím rozjet. Hledám, co dál.
Jirka Neužil
Zpráva za skupinku “Čtení Bible s nevěřícími” – farní konference 2022
Již dlouhý čas se společně s Alenou Špačkovou modlíme za naše nevěřící přátele, kolegy v práci a
sousedy. Měly jsme touhu s nimi číst biblické příběhy a mluvit o nich. Přidala se k nám i Martina
Chlupáčková, která je vydatnou pomocí. Sezvaly jsme své přátele a od října 2022 probíhá 1x za 14
dní čtení biblických příběhů formou STS (školená je oficiálně jen Martina a já s Alenkou se
snažíme vyprávět příběhy, jak nejlépe můžeme). Scházíme se v počtu 4-9 účastníků.
Gabriela Kročáková

Sborová dovolená 2021
Zažít město jinak 2021 - zprávy jsou součástí Zprávy farního vedoucího laiků.
Noc kostelů – zpráva je součástí zprávy o Kostelíku

