13. listopadu 2020
VYLEJI VODY V MÍSTA ZPRAHLÁ ŽÍZNÍ,
BYSTŘINY NA SUCHOU ZEMI; VYLEJI SVÉHO
DUCHA NA TVÉ POTOMSTVO A SVÉ
POŽEHNÁNÍ NA TY, KTEŘÍ Z TEBE
VZEJDOU.

IZAIÁŠ 44,3

Sestry a bratři,
v době zpřísněných protiepidemických opatření, chceme opět touto cestou přiblížit několik novinek z dění
v Křesťanském společenství, z. s. Chceme Vás rovněž vybídnout, abyste v těchto dnech intenzivněji sledovali naše
internetové stránky a facebookový profil, kde se snažíme dávat aktuální informace a tipy pro nynější nezvyklé a pro
mnohé náročné období.

Setkání pracovníků
Tradiční Adventní setkání pracovníků, naplánované na 30. 11. 2020, se
odkládá předběžně na 25. ledna 2021. Snad nám vývoj epidemické situace
dovolí uskutečnit Novoroční setkání pracovníků. Na něm bychom se chtěli
zamýšlet nad otázkou, zda jsme „živými kameny“, jak o nich píše 1 Pt 2, 1-10.

Vzájemné biblické vzdělávání on-line…
Přednášky Biblické školy pracovníků jsou v původně plánovaných termínech
vysílány on-line a jejich záznamy jsou následně k dispozici na youtubovém
kanále XcamPtv - https://www.youtube.com/c/XcamPtv/videos.
Od 11. 11. chceme každou středu večer odvysílat krátké zamyšlení z cyklu
„Očekávání“. První díl se zamyšlením nad tím, co očekával prorok Jonáš, od
Samuele
Rusnoka
z Oldřichovic
je
k dispozici
zde:
https://youtu.be/E01FXrEY5ys
Bratři z Třanovic vysílají každou neděli v 17.00 hod. biblickou hodinu na kanále
SCEAV Třanovice - https://www.youtube.com/channel/UCURxCHGEY2uUYlweAgli6w/videos. V minulých týdnech promlouvali v programu biblických hodin
zajímaví hosté – např. Henryk Król (8. 11.) či Slavo Kráľ (1. 11.).
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Jedna z nejlepších křesťanských reakcí na problémy současné doby je útlá
kniha „Kde je Bůh v době koronaviru?“ od oxfordského profesora Johna
Lennoxe. Autor přezkoumává současnou krizi ve světle různých světonázorů a ukazuje, jak nám v ní křesťané po celém
světě pomáhají najít nejen hlubší smysl, ale také spolehlivou a pevnou naději, které se lze přidržet.
SCEAV vydala knihu „Dějiny evangelíků na Těšínsku od reformace do tolerance“, zachycující dějiny našich předků od
16. století do roku 1781. Autory jsou S. Piętak, D. Pindur a D. Spratek. Kniha je určena nejen historikům, ale všem
těšínským evangelíkům se zájmem o vlastní kořeny v minulosti. Text je doprovozen bohatým obrazovým materiálem.
Obě knihy jsou k dostání v e-shopu E. C. M.I.S.E.

Křesťanské společenství má k dispozici za zvýhodněnou cenu 250 Kč knihu Walta Heyera „Odvrácená tvář
transgenderu“. — Tato knihu působivě a velmi čtivě popisuje škody, které na lidech napáchali takzvaní „genderoví
odborníci“, kteří tlačí na lidi, aby podstoupili změnu pohlaví, ačkoli ji ve skutečnosti nepotřebují. Prožijte syrové emoce
a „aha“ okamžiky třiceti lidí, kteří byli přesvědčeni, že změna pohlaví je jediné možné řešení jejich problémů, avšak
později zjistili, že udělali chybu. Tato unikátní kniha je plná důležitých informací: e-maily od 30 transgenderových lidí,
nejnovější výzkumy a fakta, část věnovaná transgenderovým dospívajícím a dětem. (Podrobnosti o knize nalezete
v 80. čísle Idey na str. 32-33.) — Knihu žádejte u vedoucích svých místních společenství, popř. se obraťte na br. Pavla
Kaczmarczyka.
„Ó přesladký Spasiteli, Pane Ježíši Kriste,
Pokud přemýšlíte o vánočních dárcích pro děti, doporučujeme pro
zdělejž sobě v nás svaté příbytky, ať srdce
starší Historický komiks Jan Amos od Poutníkovy četby a pro mladší
naše vždycky s tebou a v tobě přebývá a
biblické omalovánky s plnícím vodním štětcem od nakladatelství
o tvé sladkosti, dobrotě a věrnosti rádo
Didasko.
přemýšlí, dokavádž nepřijdeš, ó ty, jehož
tváří v tvář spatřovati žádostivi jsme.
Amen, Pane Ježíši!“ J. A. Komenský

Práce na Chatě Lípa

Po celý rok probíhaly intenzivní práce v areálu chaty Lípa a další se chystají. Správci Jiřímu Kaletovi, jeho rodině,
spolupracovníkům a dárcům srdečně děkujeme. Připojujeme zprávu správce o tom, co se aktuálně na chatě děje:
„Na chatě Lípa probíhají práce i přes covidové omezení, tj. brigádničí tady např. rodiny nebo jedinci. S Boží pomocí se
nám povedlo zastřešit hospodářskou budovu. Veškeré práce jsou zatím pokryty dary, které posíláte a za které jsme moc
vděční. Chybí ještě dodělat okapy a svody, dlažbu, elektroinstalaci a omítky.
Počátkem listopadu jsme obdrželi povolení ke stavbě ČOV. Je to zase krok vpřed. S tím jsou spojené další desítky, stovky
odpracovaných hodin. Z mého pohledu by bylo ideální, aby se tyto hodiny prací rozložily mezi co největší množství
ochotných rukou. Věřím, že je jich mnoho, a tak za každého budeme rádi. Pro stavbu ČOV potřebujeme zakoupit: ČOV,
kanalizační potrubí, štěrky pro zásypy a další. Leží-li někomu z vás tato služba na srdci, budeme vděčni za Vaši podporu,
a to jak modlitební, praktickou ale i finanční. Číslo účtu 2100149274/2010 do zpráv napište „dar na činnost – Lípa“.
Děkujeme za to, že na nás myslíte. Díky vám už jsme dostali 168 tis. Kč.
Co nám chybí dodělat a co plánujeme z naších darů?
150 000 Kč dodělání hospodářské budovy (dlažba, omítky, elektro)
150 000 Kč ČOV
25 000 Kč lapač tuků, nutný pro ochranu ČOV před zanesením tuky z kuchyně
50 000 Kč vsak odpadních vod do podzemních vod
30 000 Kč výkopy a kanalizační sítě
100 000 Kč sklep chaty – úprava napojení kanalizace z kuchyně a zachycení vody prosakující přes zdivo, rekonstrukce
elektroinstalace, nové vstupní dveře do sklepa a schody do chaty.
(Upozornění: Některé položky jsou jen hrubým odhadem konečných cen.)
Těšíme se na setkání s vámi na Lípě. Správce Kaleta Jiří.“
Pro představu o aktuálním stavu připojujeme dvě fotografie:

Dvouminutovou videoreportáž o rekonstrukčních pracích na chatě Lípa v tomto roce najdete zde:
https://youtu.be/JKoIa6wFjQo

