6. dubna 2020

JÁ JSEM SE PROTO NARODIL, ABYCH
VYDAL SVĚDECTVÍ PRAVDĚ. KAŽDÝ, KDO
JE Z PRAVDY, SLYŠÍ MŮJ HLAS.
JAN 18,37

Sestry a bratři,
v době prot iepidemick ých opatření, kdy s e nemůžeme vídat na biblických hodinách a dalš ích
setkáních, chceme t outo cestou přiblížit něk olik novinek z dění v K řesťanském společenst ví, z. s .
Věříme, že i tímto způs obem můžeme nápomoci navzdory fyzickém u odloučení udržovat pěstování
vzájemného společens tví v Duchu a lásce Kristově. Chceme Vás rovněž vybídnout, abyste v těcht o
dnech intenzivněji sledovali naše internet ové stránk y a facebook ový pr ofil, k de se snažíme dávat
aktuální informace a t ipy pro nynější nezvyklé a pro m nohé náročné období.

Zrušeno, odloženo…
Opatření proti šíření nemoci COVID-19 se dotkla řady akcí, které byly
v uplynulých týdnech plánovány.
Ve dnech 12. – 14. března to byla vystoupení br. Walta Heyera
v Ostravě a Třinci. Podařilo se nicméně ještě uskutečnit jeho přednášky
v Praze a v Liberci a také vystoupení v parlamentu ČR. Podrobnosti o službě
Walta Heyera si budete moci přečíst v reportáži Vítka Šťastného v dubnové
Ideji. Záznamy z jeho vystoupení naleznete na:
https://www.youtube.com/watch?v=Mbj-FBuGyIw (projev u kulatého stolu
v parlamentu),
https://www.youtube.com/watch?v=QVTAINx1ZoM (diskuse u kulatého
stolu v parlamentu),
https://www.youtube.com/watch?v=Vms9EvslzXQ (tisková konference
v parlamentu),
https://www.youtube.com/watch?v=wTjs7Qiqcq8 (přednáška v Liberci) a
https://www.youtube.com/watch?v=k_ZdFG3jQxY (diskuse v Liberci).
Koncem měsíce se neuskutečnilo setkání Rady KS (Dvacítky) (27. 3.) a
setkání výboru KS (Devítky) s Církevní radou SCEAV (30. 3.). Odložena na
neurčito byla rovněž Ústřední konference KS, která se měla konat v sobotu
4. dubna 2020.
Otazníky se vznášejí pochopitelně i nad akcemi plánovanými
v budoucnu. Nejisté je, jak bude letos vypadat XcamP. Vládní zdroje hovoří
o tom, že s letními festivaly spíše počítat nelze, nicméně letní tábory pro
uzavřené skupiny zřejmě povoleny budou. Není však známo, jak velké ony
uzavřené skupiny budou moci být. Prosíme proto o modlitby za moudrost pro
přípravný výbor a o možnost alespoň v nějaké formě letošní XcamP
uskutečnit.

Idea 78
Dubnové číslo časopisu Idea vyjde
o letošních Velikonocích a bude
distribuováno kontaktním osobám
v jednotlivých místních
společenstvích. V čísle mj.
naleznete seminář o biblické Jáel,
který měl původně zaznít na
konferenci s Waltem Heyerem
(Z. Kaleta), připomenutí letošního
Komenského jubilea článkem o
Komenském a Lutherovi (S. Piętak),
slova zamyšlení k aktuální situaci
(S. Kaczmarczyk) či reportáž ze
služby W. Heyera v Čechách
(V. Šťastný).

Knihovna multimédií
V čase, kdy řada z nás tráví ve svých domovech více času než obvykle a kdy se naopak nemůžeme setkávat na
společných shromážděních, je zde možnost využití „Knihovny multimédií“ na stránkách Křesťanského společenství z.
s. - http://ks-sch.cz/knihovna-multimedii/. Na této stránce naleznete vyhledávací formulář, kde můžete vybírat z téměř
600 audio- a videozáznámů přednášek, kázání, seminářů či křesťanských písní.
www.ks-sch.cz

V Knihovně multimédií naleznete například 28 kázání pastora Vladislava Santaria, 178 nahrávek Biblického školení
pracovníků (ročníky 2010/11 – 2019/20 jsou kompletní) či 210 nahrávek z XcamPu.

Velikonoční vysílání
Biblické hodiny na youtube kanále SCEAV Třanovice (https://www.youtube.com/channel/UCURxCHGEY2uUYlweAgli6w/videos) budou vysílány na Velký pátek 10. dubna 2020 a ve Velikonoční pondělí 13. dubna 2020 vždy v 17.00
hod.
Velikonoční setkání, které se mělo konat v neděli 12. dubna 2020 v Bystřici, se přesouvá do virtuálního prostoru.
Vysíláno bude na youtube kanále XcamPtv (https://www.youtube.com/user/xcampcz) od 15.00 hod. Tématem je „S
Kristem křížem krážem“, hlavní proslov bude mít bratr Bolek Taska. Chceme se zamýšlet nad Ježíšovou výzvou k zapření
sebe sama a nesení kříže (Lk 9, 23-25).

Chata Lípa
S Boží pomocí chceme provézt určité úpravy, opravy a
investice na chatě Lípa. Uvedené činnosti jsme seřadili
dle priorit.
1. Rekonstrukce hospodářské budovy se vznikem
krytého posezení.
2. Instalace čističky odpadních vod.
3. Oprava suterénu Chaty Lípa (uhelna,
elektroinstalace, schody vedoucí do nádvoří).
I.
S rekonstrukcí hospodářské budovy chceme začít v
nejbližší době. Uvádíme proto konkrétní finanční
odhad potřeb:
- cement 3 500 Kč
- ztracené bednění 5 000 Kč
- dlažba 11 000 Kč

- krov 35 000 Kč
- palubky 45 000 Kč
- krytina 150 000 Kč
- dveře 50 000 Kč
II.
Momentálně
probíhá
zpracování
technické
dokumentace pro ČOV. Po zpracování TD a vybrání ČOV
stanovíme cenu realizace.
Bratří a setry chceme Vám poděkovat za Vaši podporu.
Své dary můžete účelově posílat na účet chaty Lípa
č. 2100149274/2010; do zprávy pro příjemce uveďte:
„dar na rekonstrukci“.
Více
informací
naleznete
na
http://www.chatalipa.cz/prestavba/.

Středisko Karmel
Chceme využít momentální situace, proto jsme rozhodli o provedení opravy vstupního schodiště a vstupní nájezdové
plošiny střediska Karmel. Oprava bude spočívat v odstranění starého obkladu (vlastní zdroje) a provedení nového
obkladu ve stylu marmolit. Odhadovaná cena činí 40 000 Kč.

„Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze związane są ze sobą, więcej, to jedno i to samo zmartwychwstanie! Kto
przyznaje, że Chrystus powstał z martwych, ten w żaden sposób nie może twierdzić, że i my mielibyśmy nie powstać
z martwych. Nigdy nie chciałem o zmartwychwstaniu myśleć inaczej niż, że wydarzyło się ono właśnie dla mnie.“
(Marcin Luter)

www.ks-sch.cz

