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Informace o pastoračních pracovnících

Milé sestry, milí bratři,
na svém zasedání dne 16. listopadu 2010 rozhodla synodní rada o zřízení nebo obnovení míst
pastoračních pracovníků ve sborech v Brně 2, Českém Těšíně, Jasenné, Jindřichově Hradci,
Jablonci (Ochranovský sen.), Kloboukách, Liptále, Nosislavi, Pardubicích, Praze – Kobylisích,
Rumburku, Sázavě, Valašském Meziříčí a Vsetíně. Na další straně najdete přehled
pastoračních pracovníků působících v našich sborech (s platností k 1.1.2011).
Pracovní náplň každého pastoračního pracovníka je individuální a záleží na jeho/její dohodě
se sborem. Často ve svém sboru pomáhají s pastorací (návštěvy v domácnostech,
nemocnicích, v domovech důchodců) a s katechezí (práce s dětmi, mládeží). Zvlášť si vážím
těch sborů, které se rozhodly otevřít se více svému okolí a povolat pastorační pracovníky
k netradiční práci s těmi, kteří do církve teprve hledají cestu. Iniciativy, jako jsou chráněná
pracoviště, práce s Romy, kluby maminek s batolaty, práce s dětmi a dospívajícími v okolí,
považuji za zvlášť významné. Právě v budování cest, které nejsou obvyklé, ve službě za
hranicemi sboru, vidím zvláštní povolání pastoračních pracovníků.
Příští termín pro odevzdání žádostí na zřízení míst pastoračních pracovníků je 30.4.2011
s nástupem od 1.7.2011 (případně později). Bližší instrukce k těmto žádostem dostanete do
konce února. Již dnes je však zřejmé, že naše finanční možnosti budou omezenější, než
bychom si přáli. Pokud bude muset synodní rada volit, bude vybírat podle jediného zřetele –
podle kvality záměru.
Chtěl bych poděkovat pastoračním pracovníkům i jejich sborům za jiskrné nápady i poctivou
práci.
Přeji Vám pokojný Advent

Jan Dus
Aktuální seznam pastoračních pracovníků najdete v uzavřené sekci pod záložkou sbory. Pokud jste
statutářem sboru a nejste zaregistrovaní, učiňte tak na adrese: web@e-cirkev.cz

