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Farářský kurz 2015

Milé sestry, milí bratři starší, milé kazatelky a kazatelé,
výbor Spolku evangelických kazatelů (SpEK) se na nás obrátil s žádostí, abychom podpořili
konání farářského kurzu, který bude probíhat v Praze ve dnech 26. – 30. ledna 2015.
Takovou podporu vyslovujeme rádi. Obracíme se nejprve na Vás – členy staršovstev,
abychom Vás ujistili, že uvolnění kazatelů a kazatelek ze sborových úkolů a povinností
v průběhu posledního lednového týdne není zbytečnou komplikací sborového života.
Tomuto našemu přesvědčení pomáhá téma, které organizátoři pro farářský kurz zvolili.
V několikadenním záběru hodlají účastníci s přednášejícími sdílet téma bolesti. Jde
o problematiku, která není exkluzívně církevní, jako spíše výsadně lidská. Avšak spojení
bolesti a naděje, jak zní celé téma kurzu, už naznačuje, jakým směrem lze s bolestí pracovat
z křesťanského, pastýřského a teologického hlediska. Pak už farářský kurz není jen setkáním
známých a přátel, ale také reflexí sebe sama, rozborem služby ve sborech a otevíráním se
věcem, se kterými duchovní, jako každý člověk, musí bojovat.
Z různých a mnoha svědectví víme, kolik dalších rozhovorů a otázek bývá v průběhu tohoto
týdne otevřeno a pojednáno. Nehledě na to, že tento kurz umožňuje, aby se v naprosté
jedinečnosti setkali účastníci s kolegy a kolegyněmi z jiných církví a dokonce i zemí. K něčemu
takovému a v takovém rozsahu pravděpodobně jindy nedochází.
Proto Vám budeme velice vděčni, když budete moci své kazatele a kazatelky na jeden týden
ve sborech postrádat s nadějí, že budete těmi prvními, kdo se budou moci ptát po přínosu
účasti pro sborový život. Pokud Vám bude možné podpořit účast i případným příspěvkem,
jistě se nedočkáte vděčnosti pouze od nás. Poslední věc, o kterou Vás prosíme, souvisí
s povzbuzením Vašich kazatelů, aby se kurzu účastnili. Mnozí této příležitosti ke vzdělání a
pročištění mysli nevyužívají, považujeme za vhodné tuto možnost doporučit také s ohledem
na kazatelskou obnovu sil.
Obracíme se touto cestou i na ty z Vás – kazatelů a kazatelek, kdo o účasti pouze uvažujete,
nebo ji zatím neplánujete, abyste všechno ještě znovu zvážili.
Děkujeme Vám za vstřícnost a porozumění a srdečně Vás jménem svým i jménem synodní
rady pozdravujeme
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