Informace – 5
Dobrý den,
zdravím Vás všechny (od USA?, přes Anglii, Rakousko a různá místa v ČR :-), moc
děkuji za Vaše ohlasy, vzkazy a pozdravy a posílám další informace.

Znovu odkazuji na server https://www.aktualne.ccsh.cz/, kde
najdete aktuální informace z naší církve i z ekumeny. Včetně
informací o online přenosech bohoslužeb. Aktuální informace
z diecéze najdete na diecézním webu http://www.ccshbrno.cz/
Z našeho sboru přenos neplánujeme. Jednak na to nejsme technicky vybaveni.
Dalším důvodem je, že nelze konat bohoslužbu bez shromážděných věřících. Na
stránkách naší obce však najdete zamyšlení na nedělní texty v písemné podobě.
Minulou neděli jsem zkusil amatérský audio záznam na telefon (
http://www.husitekurim.cz/zamysleni_detail.php?id=461). Na základě Vašich
pozitivních ohlasů to tedy s Artiem nějak zkusíme i příští neděli :-).
Trvá naše spojení v modlitbě každý den ve 20:00 a od včerejška také modlitba
Páně v poledne.
Můžete mi také psát na e-mail (známá adresa: petr.sandera@volny.cz) nebo
telefonovat na čísla +420 604 946 086 (eventuálně na pevnou linku: 541 231
460). Je možné ke komunikaci použít také WhatsApp.
Chcete-li si pohovořit, můžete mi zavolat. Budu pro Vás k dispozici každý
den mezi 16:00 a 18:00. Budete-li chtít sdílet své myšlenky v psané formě,
napište mi. Budu se snažit na Vaše e-maily během dne odpovídat.
Mohu Vám nabídnout své společenství (naslouchání, snahu o porozumění a
pochopení, prostě být v rámci svých možností s Vámi :-)
Připojuji také odkazy na zajímavé texty, videa apod.
Jana Rohlínková posílá odkaz na: https://www.neratov.cz/poselstvi-z-neratova/
Za sebe odkazuji ještě na dvě kázání
a) Tomáše Halíka z minulé neděle: https://video.aktualne.cz/zavrene-kostelyjsou-vyzvou-ke-zmene-hledejme-spiritualni-hl/
r~ad1d49f46adc11ea9c800cc47ab5f122/
b) Martina Putny z evangelického kostela Martina ve zdi v Praze:
https://www.facebook.com/martinskebohosluzby/videos/1992237840920313/
A pak ještě pastorační Dopis (nejen) věřícím Náboženské obce CČSH
v Židenicích https://husitezidenice.cz/?page_id=1339. Obsahující překlad
textu z prostředí irských kapucínů.

Přes všechna karanténní opatření, přes všechny zavřené hranice jsme
přece jen spojeni internetem (díky za něj :-), ale také a hlavně vírou
a modlitbou. Máte-li okolo sebe někoho, kdo by se rád připojil,
pozvěte ho. Jde nám v této chvíli o to, abychom sdíleli to, co
prožíváme, co nás trápí a nahání nám strach, ale taky o to, co nám
pomáhá, o svoji víru a zápas o ni, o své hledání...
Bůh Vás všechny opatruj a žehnej Vám i všem Vašim blízkým i vzdáleným
a vůbec všem!
Za husitské farní společenství v Kuřimi

farář
Kuřim, 26. března L. P. 2020

