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Farářský kurz pro kazatele 2011

Milé sestry a milí bratři starší,
značná část kazatelů této církve zvažuje svou účast při kurzu pro kazatele v lednu
2011 v Praze a možná o tom uvažuje i Váš kazatel nebo Vaše kazatelka. Z posledních
let víme, že mnoho staršovstev sborů církve umí tomuto rozhodování vycházet vstříc,
nejen tím, že porozumivě na jeden týden přeorganizuje život sboru, ale také tím, že
účast na kurzu podporuje i materiálně. Věříme, že přínos kurzu je na práci Vašich
duchovních patrný.
Spolek evangelických kazatelů (SpEK) připravil podnětný program na dny
24. až 28. ledna 2011 v budově Evangelické teologické fakulty k tématu. „A stalo se
slovo…“ Kurz bude soustředěn na tématiku působení slova lidského a slova Božího.
Kromě vzdělavatelného programu a odborných diskusí nabízí kurz stát se místem
vzájemného sdílení a společně strávených chvil, kterých běžný pracovní rok povinností na sborech a v jisté vzájemné oddělenosti neposkytuje příliš. Nevýznamnou
není ani možnost setkat se s těmi, kdo již jsou mimo církevní službu a z odstupu svého života na odpočinku sledují práci a službu mladších kolegů a kolegyň. Tradičně se
kurzu budou účastnit i hosté z bližšího či vzdálenějšího zahraničí (Slovenska, Ukrajiny, Rumunska).
Povzbuzujeme ty z Vás, kazatelů, kdo nad účastí váháte a kdo jste se ještě nerozhodli k tomu, abyste tuto možnost využili. Věříme, že rádi uvidíte ty, kdo sdílí společný
kazatelský „osud“ a kdy Vaše přítomnost potěší i ostatní.
Obracíme se na staršovstva sborů, aby podle svých možností usnadnila rozhodování
kazatelů tím, že jim nabídnou spolu neseni některých finančních nákladů spojených
s cestou a pobytem na kurzu.
Děkujeme Vám za vstřícnost a porozumění a srdečně Vás jménem svým i jménem
synodní rady pozdravujeme
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