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Podpoř svého vikáře
V Praze 29. 5. 2018
Milé sestry a milí bratři,
rád bych se na Vás obrátil s následující prosbou: Naše církev už dlouhou dobu řeší nedostatek kazatelů
na sborech a zároveň vyhlíží další bratry, kteří by byli ochotní vstoupit do vikariátu a jednou i do
kazatelské služby. V posledních letech jsme svědky toho, že se do vikariátu hlásí nebývalé množství
bratří, kteří velmi vážně uvažují o tom, že se stanou kazateli naší církve. Jako Rada máme z této
skutečnosti radost a chceme společně se sbory pracovat na jejich přípravě.
Jedním z důležitých rozměrů vikariátu je požadavek, aby byl budoucí kazatel přidělen na nějakou
dobu na sbor, kde by se zaučoval pod vedením zkušeného kazatele. Nechceme se řídit příslovím „co tě
nezabije, to tě posílí“, což dotaženo do praxe církve někdy znamenalo dát nezkušeného vikáře
samotného na neobsazený sbor. Dotyčný bratr pak ne vždy zvládl nároky kladené na správce sboru, a
někdy pod tímto náporem i opustil službu. Naopak, jak jsem napsal, chceme, aby se budoucí kazatelé
zaučovali pod vedením zkušenějších kolegů. Věc má ale háček v tom, že ne všechny vhodné sbory
dokážou vikáře zaplatit. Zvláště na sborech, kde působí kazatel schopný o vikáře mentorsky pečovat,
je to škoda, protože vikář se k němu z finančních důvodů nedostane.
Proto se na Vás obracím s prosbou o vykonání celocírkevní sbírky s názvem „Podpoř svého
vikáře“. Tato sbírka by vytvořila celocírkevní fond, z nějž bychom mohli podpořit vikáře na
některých sborech. Každý rok bude církev ve výroční zprávě přesně informovaná, kdo byl
podpořen.
Vím, že někteří mohou namítnout něco ve smyslu: „Náš sbor z toho ale nic nemá.“ Možná, že teď
nemá, ale možná, že i vy jednou budete hledat kazatele, který i díky Vašemu příspěvku prošel
vikariátem na některém sboru…
Sbírku prosím vyhlaste 17. června. Jedná se o symbolické datum – připomínáme si Den otců. A právě
i díky vašim penězům, věříme, mnozí vikáři zakusí duchovní otcovství mentorů, na jejichž sborech
budou. Pochopitelně pokud do vikářského fondu přispějete kdykoli jindy, jen dobře.
Výtěžek sbírky posílejte na č.ú. 2900 230 978/2010, VS 17062018
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