VIZE NAŠÍ SLUŽBY V ROCE 2022
“Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává Zákon.” (Př 29,18)
Jaká je vize našeho sboru? Jakou službu nám Bůh klade na srdce? Jak tyto stanovené cíle
naplníme? Následující cíle představují ohnisko naší služby pro příští rok.
(Pozn. Cíle formulujte konkrétně a srozumitelně.)
Farnost/sbor: ECM Jihlava
Farář/ka Filip Gärtner
1. Jak konkrétně naplníme naše poslání získávat učedníky Ježíše Krista?
Po covidu obnovit častější setkávání
Otevřít faru - programy v kavárně s nenáboženskou tématikou.
Skupinky čtení Bible s nevěřícími (Simple the Story), Discovery - Mosty k lidem
Sborové výlety
Pořádat sportovní akce i pro děti, sborovou dovolenou.
2. Jak má být vnímán náš sbor lidmi z našeho okolí a v našem městě? Jak můžeme
rozvinout povědomí lidí o nás ve městě?
Máme ve správě kostelík Sv. Ducha ve Smetanových sadech, což je velmi exponované místo.
Po pandemii ho chceme častěji využívat ke sborovým akcím - bohoslužby, večery chval,
sváteční dny, výstavy.
Pořádání sousedských akcí v zahradě fary, obnovit provoz kavárny na faře i pro příchozí.
Služba v Domově seniorů Stříbrné terasy.
3. Jak můžeme být prospěšní naší zemi a celému světu?
Poskytnutí dlouhodobého ubytování na faře pro rodinu z Ukrajiny a zajištění stabilního
zázemí pro ně.
Podpora misijních a charitativních projektů (Kambodža, sbírky při katastrofách,…)
4. Jak konkrétně naplníme naše poslání sloužit potřebným lidem ve sboru i mimo sbor
(diakonie):
Více propojit dvě střediska křesťanské pomoci se životem sboru.

Vyhledávat ve sboru i mimo sbor ty, kdo potřebují podporu pastorační, zprostředkování
odborného poradenství nebo léčby, podpírat je proti stigmatizaci, nabízet přijetí i praktickou
pomoc v domácnosti.
Podat pomocnou ruku těm, kdo jsou v azylovém domě - svým zájmem, osobním
doprovázením, nabídkou osobní podpory/pastorace.
5. Společenství sboru.
Jak budeme rozvíjet duchovní život sboru? Jaké plánujeme programy pro děti, mládež,
rodiny, dospělé, seniory...? Jak budeme vykonávat pastorační péči o členy sboru?
Zapojit do bohoslužeb více lidí
Zapojit do skupinek co nejvíce lidí, poskytovat pastoraci primárně ve skupinkách, následně
s kazatelem či někým dalším.
Hledat nové programy pro mládež, získat je ke spolupráci.
1x za měsíc mít rodinnou bohoslužbu, zaměřit se na teenagery i v kázáních. Mládež by mohla
mít pravidelnou bohoslužbu, kterou připraví sama.
Programy pro děti a mládež zajišťujeme přes besídku, Royal Rangers a páteční mládežnický
program. Zveme na setkání mládeže sourozence ze sboru.
6. Jak zapojíme členy sboru a návštěvníky bohoslužeb do služby sboru? Jakým způsobem
budeme zvát lidi na bohoslužby?
Primárně vycházíme z domácích skupinek. Oslovujeme emailem zasíláním sborového
Týdeníku, přes online Messenger, máme podcasty kázání na Spotify, aktualizujeme web. Zvát
lidi na bohoslužby především osobně.
7. Jak budeme spravovat sborový majetek? Jak budeme motivovat členy sboru k finanční
obětavosti?
Práce Hospodářského výboru - dělá svou práci dobře - a staršovstva.
Na faře nechceme zásadně investovat, protože vyhlížíme nový kostel. Je však třeba dělat dílčí
úpravy a obnovit některé vybavení v modlitebně.
Na faře je třeba řešit vlhkost v suterénu – průzkum a návrh řešení.
K finanční obětavosti jsme připravili materiály o koncepci financování církve. Budeme to
tematicky probírat na domácích skupinkách.
8. Potřebujeme pomoci v těchto oblastech:
Rádi bychom, aby se projekt Nového kostela pro Jihlavu stal záležitostí celé ECM.
9. Máme vůči Radě oblasti nebo vůči jiným subjektům tyto finanční závazky:

• a. nedoplatek repartic
• b. nedoplatek mzdy duchovního
• c. jiný dluh

Zde je způsob, jak chceme tyto závazky splatit:
Nemáme závazky

Podepsáni

Farář/ka Filip Gärtner
Zástupce staršovstva: Josef Thál

