Zprávy o práci s mládeží
Mládež - zpráva pro farní konferenci 2022
Od ledna 2021 se mnou mládež na modlitbách nesl Jiří Neužil, ale pro časové vytížení v práci a v
rodině nakonec tato spolupráce po pár měsících přestala. Protože se od září rýsovala možnost nového
kazatele, který se chtěl do služby zapojit jako hlavní vedoucí, čekala jsem, že tímto přijde nový vítr do
plachet a loďka, která až doposud spíše stagnovala, se dá do pohybu.
Když se nástup nového kazatele nekonal, měli jsme v září setkání všech potencionálních mládežníků
(cca 11) spolu s Ivanou Procházkovou a mluvili jsme o dalším směřování setkávání. Vyplynul z toho
nový koncept. Programy nebude chystat někdo dospělý, ale mládež si je bude zajišťovat sama.
Oficiálním zástupcem je Jan Hajčiar, kontaktní osoba Adam Kročák. Adam založil skupinu
„Mládežníci ECM Jihlava“ na sociální síti Telegram, kde se domlouvají schůzky a různé akce, které
mládež podniká (společný výlet, brigáda, přespávačka…)
Co se týká programu, tak z rozhovoru v září vyplynulo, že největší zájem je o diskuse a debaty na
různá zajímavá témata. Někteří stáli také o to, aby součástí schůzek byla četba Písma.
Současná situace vypadá takto. Pravidelnými účastníky jsou Adam Kročák, Jan Hajčiar, Ela
Kročáková, Anna Šeniglová, Sofie Bělovová, Alžběta Vušková a posledních týdnech i Gloria Grace.
Mládež se schází průměrně v počtu 5 lidí. Program – diskusi, slovíčko, zamyšlení nad textem... má
nachystaný někdo z mládeže. Snaží se v tom vystřídat všichni, aby to neleželo jen na pár jednotlivcích.
Na schůzkách nechybí občerstvení, často je na úvod a na závěr zařazena modlitba, ke které se ti
odvážnější přidají. Chvály součástí nejsou, ale mládež by do těchto vod měla brzy vstoupit (po
kladném ohlase, který vyvolal jejich příspěvek na vánoční slavnosti). Byli osloveni staršovstvem, aby
se zapojili jednou do měsíce s nějakou písní na nedělních bohoslužbách.
Do června tohoto roku budu mládež podporovat svou pravidelnou účastí na pátečních schůzkách. V
dalším období vidím jako užitečné odstoupit a uvolnit prostor pro nové věci, které má Pán, jak věřím,
ve svém plánu. Prosím modlete se za to, zda mládež není výzva pro váš čas, zájem a aktivní spoluúčast
v příštím školním roce.
Gabriela Kročáková

Zpráva za skupinku “Hledáme nejvzácnější Perlu” – farní konference 2022
Naše složení: Ema a Terka Kostelníkovy, Ela Kročáková, Denisa Kubová, Nella Špačková, Žofie
Chlupáčková. Od ledna do června 2021 jsme se scházely jednou týdně ke studiu Bible. Probraly jsme
každý týden jednu kapitolu. Takto jsme prošly evangelium sv. Jana a knihu Ester. Nejdříve setkání
probíhala hlavně on-line, ke konci školního roku se dařilo mít schůzky i osobně. Jako slavnostní
zakončení jsme si uspořádaly Purimovou párty.
Gabriela Kročáková

Fusion
V loňském roce se pěvecký sbor Fusion nescházel kvůli covidu. Jedinou velkou akcí bylo soustředění a
koncert koncem srpna. V září se potom konala u nás jen jedna zkouška a sbor dále přešel pod církev
„Slovo života“, protože po odchodu rodiny Mrázkových se u nás nenašlo dost nových spolupracovníků.
Jar. Honová
Mosty k lidem a skupinka Discovery (Adam)
Zpráva je zařazena v Aktivitách…

