Postní kalendář a Autopůst 2017

Milí přátelé, sestry a bratři,
právě se nám otevírá období tradičního půstu před Velikonocemi. Jak se k tomu postavíme? Jistě je
více možností, třeba tyto: 1. Nemusí to pro nás znamenat vůbec nic. Půst není věc, na kterou by český
evangelík kladl velký důraz, 2. Můžeme mít dávno vlastní způsoby, jak tohle období prožíváme
a naplňujeme smysluplným obsahem, 3. Máme dojem, že by to mohlo být vnitřně bohaté období, že
bychom se mohli chystat na Velikonoce i jistou formou omezení tělesných požitků, ale úplně nevíme,
jak na to. Všechny tři přístupy jsou možné a pochopitelné, pro ty, kteří by se zařadili do skupiny
třetí nebo i druhé, má poradní odbor synodní rady ČCE pro otázky životního prostředí připravenu
novou možnost  takovou postní hru sám se sebou  Postní kalendář.
Postní kalendář přináší na každý den půstu jednu myšlenku, nápad, návod, jak zkusit něco nového, co
určitě prospěje člověku samotnému i jeho okolí. Někoho osloví třeba jediný nápad, někdo se bude
snažit splnit co nejvíce bodů, jako když se sbírají kešky nebo bobříci. Věříme, že i v téhle praktické
činnosti nás může vést Duch Svatý, že si jednoduché, prospěšné a snad i zábavné nápady, jak žít více
ve shodě s dobrým Božím záměrem učinit Zemi dobrou, najdou radostné uskutečňovatele.
Možností, co s kalendářem dělat, je mnoho. Nechat ho jen tak viset na nástěnce nebude mít valný
dopad, ale pořád je to lepší, než jej hodit do koše. Může se stát podkladem her dětí a mládeže na
výzvy (challenge), mohou si třeba výzvy na určité období tahat z pytlíku a případně je vyměňovat
nebo s nimi obchodovat. Na církevních školách je třeba možné vyhlásit vždy ráno příslušný bod
rozhlasem a pokud možno se mu maličko věnovat i ve výuce. Ve sboru je možné rozdělit celý plán na
týdenní celky, grafické zpracování to umožňuje, a každou neděli připravit malý letáček s body na
příští týden k rozebrání.
Přikládáme rovněž plakátek propagující Autopůst, opravdovou výzvu pro moderního křesťana. Najde
se alespoň deset spravedlivých, kteří nechají svá auta stát v postním období v garáži? Pokud to
zvládnete, napište nám o své zkušenosti na adresu pozp@evangnet.net.
Boží stvoření nám leží na srdci, snažíme se to s ostatními sdílet, někdy nám to jde lépe, někdy hůře,
učíme se a klopýtáme, ale nevzdáme to.

Pojďte to zkusit s námi!

Poradní odbor synodní rady ČCE pro otázky životního prostředí

