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Linka spirituální podpory
Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Milé sestry, milí bratři,
dovolte, abychom Vás informovali, že před nedávnem byla uvedena do provozu linka spirituální
podpory při Asociaci nemocničních kaplanů. Její číslo je 722 954 361. Do projektu se zapojili
nemocniční kaplani z různých církví sdružených v ERC. Linka bude fungovat denně od 7 do 22
hodin prozatím do 20. 12. 2020. Poté bude její činnost vyhodnocena a bude rozhodnuto, zda projekt
bude pokračovat. Bližší informace najdete na facebooku nebo v přiloženém letáku. Organizátoři
budou velmi vděčni za propagaci této možnosti a šíření letáku ve sborech, nemocnicích,
v zařízeních sociální péče, na úřadech, v čekárnách u lékaře apod.
Dále Vás zveme k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat
od 18. do 25. ledna 2021. Tématem je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“
(srov. J 15,5-9) a připravily ho sestry z ekumenické komunity Grandchamp ve Švýcarsku, která je
duchovně spojena s hnutím Taizé. V příloze najdete překlad textů, které doporučujeme použít jako
podklad pro přípravu tohoto ekumenického týdne ve Vašich regionech. „Myslíme si, že skutečnost
vzniku textů v evropském kontextu, tedy se znalostí našich radostí i starostí na společné
ekumenické cestě, ve spojení s volbou nesmírně silného biblického citátu o Kristu jako vinném
kmeni z Janova evangelia vytváří velmi dobré podmínky pro to, aby předkládaný text přerostl
v živá modlitební společenství v jednotlivých sborech a farnostech.“ píší předseda ERC Daniel
Ženatý a delegát ČBK pro ekumenismus Tomáš Holub v předmluvě těchto textů.
Milé sestry, milí bratři, i když letošní adventní očekávání bude probíhat asi jinak než v minulých
letech – bez koncertů a společného zpívání a mnohde možná jen při online bohoslužbách, přejeme
Vám, aby Vaše příprava na příchod Spasitele byla plná radosti a naděje.
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