Občasník CB Elim Písek, Strakonice a Český Krumlov č. 1/březen 2020
CO JE EMIL? Dnes vám přichází do ruky první číslo nového sborového zpravodaje sboru Elim Písek.
Nebude tolik přinášet žhavé novinky ani aktuality, ale otevírat okénka do jednotlivých oblastí života
sboru. Naším snem je, aby nikdo nezůstával stranou, ale každý, koho náš sbor zajímá, aby měl
přístup k informacím, jak žijeme. Prosím, nehodnoťte grafickou úroveň, omluvte chyby a užijte si
obsah. Modlím se za to, aby tento „leták“ obohatil náš sborový život a přinesl nám všem hodně
radosti. Kdo má dobré nápady nebo chce přiložit ruku k dílu, je vítán! Za redakci Dáša Maňásková

Dnešní téma: To máme mládež!!!
Je jich čím dál víc a je těžké si je všechny zapamatovat. Mění účesy, vousy, jsou jiní, než my
zamlada, žijí v jiném světě, jsou mezi námi ve sboru a pořád se objevují další! Sboroví mládežníci.
Jedni teprve dorůstají do věku mládeže, jiní se žení a vdávají a z mládeže odcházejí. Skupina
sborových mládežníků je velice proměnlivá, dynamická, viditelná. Pojďme se jim dnes trošku
„podívat na zoubek“. Oslovili jsme svými otázkami několik mládežníků a jejich vedoucích.

Šimon Běle – vedoucí

Pozvání na mládež

Šimone, jak k tomu došlo, že ses stal vedoucím naší mládeže?
Začalo to tím, že mě oslovila moje (tehdy budoucí) žena, jestli bych se
nepřidal ke službě v dorostu. V té době jsem hledal, čím bych mohl Bohu
sloužit, a proto jsem se k Lence, Rosťovi Heczkovi a Šárce Morozové
přidal. Čas plynul, dorosťáci „stárli“ a věděli jsme, že pro ně musí znovu
vzniknout mládež. V té době jsem cítil povolání a odvahu vkročit do jejího
vedení. A tak jsem se po čase stal
vedoucím mládeže.

V čem vidíš nejvíce svoji roli
vedoucího?

Setkání mládeže Elimu se
koná každý pátek v 18 h
v „Elimpii“, Harantova
ulice, vchod vedle
Olympie, první patro nad
obchodem s potravinami.
Zváni jsou všichni mladí
lidé od 15 do 25 let,
výjimky jsou povoleny.
Nebojte se přijít mezi nás!

Shrnu svoji roli do několika bodů:
Za prvé nést vizi, proč vlastně mládež děláme. Zkoumat to, jestli
všechno, co v mládeži děláme, a kam jdeme, dává smysl.
Za druhé starat se o ostatní vedoucí, kteří v této službě se mnou
stojí. Snažit se jim předávat vize a plány pro mládež, znát to, co
zrovna s Bohem prožívají a poskytnout jim podporu (moc bych si přál, abych v této oblasti dostatečně rostl).
A za třetí být v osobním vztahu s mládežníky, znát jejich životy a modlit se za ně.
Kdo ti s vedením mládeže nejvíce pomáhá a jak? Těch je 😊. Už od začátku se mnou v této službě
stojí Terka Morozová a David Bajer. Později se k nám přidal Ondra Uhlík, za což jsem stále nesmírně
vděčný. Před rokem nám začal pomáhat Jura Cipín a tento rok jsme naše řady ještě o něco rozšířili.
Pokračování na další straně
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Mnohem více jsou zapojeni Jirka Musil, Dan Blažek a Štěpán Navrátil, z mladších
Ráchelka Heczková a Miluška Ťupová a jako zatím poslední se k nám přidala Janča
Pecková. Kromě toho mám obrovskou podporu od lidí ze sboru. Především od Ondry
Svatoše a Matta Hartmana, kteří mě vedou i v těch praktických věcech. Nejvíce mi však
pomáhá rodina a manželka především!

Jak mohou mládežníkům nejlépe pomoci lidé, kteří už na mládež nechodí?
Myslím, že modlitby za naše mladé jsou obrovskou pomocí. Nebojte se za ně (nás)
modlit. Dále každý může pomoct také tím, že projeví zájem o to, kdo vlastně ti mladí
lidé jsou a dá jim na vědomí, že jsou ve sboru vítaní. Netlačte je do náročných rozhovorů a nevnucujte jim
Krista „násilím“. Vytvářejme s nimi osobní vztahy a skrze ně ukazujme na Boha.

Proč by mládežníci z našeho sboru měli chodit na společnou mládež? V čem vidíš její přínos?
Podařilo se nám vytvořit skvělou partu a příjemné prostředí pro každého. Je tam spousta zábavy, duchovní
program, nějaké to jídlo, a věřím, že společně zažíváme Boží přítomnost.

Máte nějaký kontakt s jinými mládežemi z Církve bratrské nebo z jiných církví?
Nějaké kontakty máme, ale spíše přes osobní vztahy mládežníků a vedoucích. Užší spolupráce s nějakou
mládeží nám ale zatím chybí.

Jakou Boží práci bys chtěl v této skupině mládeže zažít?
Chtěl bych vidět, jak všichni rosteme a prohlubujeme náš vztah s Ježíšem. Zní to jako klišé, ale tak to prostě
je. Chtěl bych také vidět to, jak se naši mládežníci zajímají o svoje vrstevníky a ukazují jim na Boha. Díky
Ráchelce, Milušce a dalším to můžu pravidelně zažívat a toho se asi nikdy nenabažím.

Za co se můžeme my ostatní modlit?
Můžete se modlit za moudrost a vedení, kam naši mládež směřovat. Abychom vždy znali jednotlivé kroky,
které máme udělat. A také za letní Multicamp.

Malé ohlédnutí do historie:

První mládež ve sboru Elim Písek
vznikla v roce 1993 a vedl ji Viktor
Hojka. Scházela se tehdy v pronajatých
prostorách v kině Portyč
 Nejpočetnější byla mládež v letech
1999-2000, v době prvních kempů, kdy
se v ní scházelo asi 60 mladých lidí
 Největším problémem této početné
mládeže bylo skloubit očekávání naší
původní skupiny s potřebami nových lidí
 Nezapomenutelnou akcí byl první
misijní anglický kemp v Benešovském
mlýně v Heřmani. Někteří tam uvěřili.
Mládež prehistorických dob v Heřmani. Poznáte někoho?

Ještě z historie:
Od vzniku Elimu se naše mládež scházela na různých
pronajatých místech, například nejdříve v kině Portyč,
pak v budově bývalého OV KSČ na Výstavišti
(Kokos), ve výstavní síni „Trojice“, v Obchodním
domě Racek a v Elimpii na Harantově ulici. Také u
různých vedoucích doma .
Fotografie vlevo: Na sjezdu mládeže snad v r. 2000
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Fusion je, když…
Rozhovor se Štěpánem Navrátilem o jeho službě
Štěpáne, ve sboru občas zaslechneme o službě Fusion (čti Fjúžn).
Můžeš, prosím tě, nějak jednoduše vysvětlit, co to slovo znamená
a proč se to jmenuje právě takto?
Fusion, česky Fúze, je, když se 2 látky spojí dohromady a vytvoří jednu.
My chceme spojovat kulturu mladých lidí s kulturou Božího království.
Chápeme dobře, že je tato aktivita určena pouze mládeži? V jakém věku? Ve věku 13-20 let

Co je hlavním a co vedlejším cílem této práce s mladými lidmi?
Fusion má 5 cílů, 4K a 1C: Je to Komunita, Kultura, Kreativita, Kristus a Církev. Hlavním cílem je předávat
mladým lidem, co znamená žít s Kristem, a pomáhat jim na cestě ke zralosti ve víře a nakonec i k zapojení
do naší církve. Vedlejším, ale také důležitým cílem, je vytvářet pro ně komunitu, kde se mohou bezpečně
rozvíjet, být kreativní a která je zasazená do jejich kultury.

Jak vznikl nápad dělat tuto misijní službu v našem sboru?
O myšlence udělat Fusion u nás v církvi jsem slyšel už před několika lety, ale nenašel se tenkrát nikdo, kdo
by to realizoval. Až přišel Matt Hartman a řekl: „to půjde“ a „dobrá práce“, a pozval mě a také další
vedoucí do služby Fusion. No a za pár měsíců, po dvou víkendových školeních a jednom zahajovacím
koncertu pro školy byl v únoru 2016 Fusion Písek na světě.

Kdy a kde teď zkoušíte? A kolik se vás vlastně schází?
Zkoušíme každý čtvrtek v Elimpii v 18 hodin a schází se nás mezi 25-30.

Jak takové normální pravidelné setkání vypadá?
Na začátku máme nějaký icebreaker (aktivita pro uvolnění), potom se rozezpíváme a jdeme nacvičovat
jednotlivé písničky. Uprostřed po pauze máme oznámení, někdy zazpíváme komukoliv, kdo měl v týdnu
narozeniny, děláme něco, čemu říkáme horké křeslo (někdo si sedne na horké křeslo a všichni ostatní mají
tři minuty, aby se ho zeptali, na co chtějí) a poté máme krátké zamyšlení, max na 10 minut, na různá témata
týkající se mládeže (třeba Vztahy, Identita). Vždy se snažíme, aby zamyšlení po měsíční sérii vyvrcholilo
nějakou zprávou o tom, jaký je Bůh. Potom jdeme znovu zkoušet a nakonec je to nejdůležitější, JÍDLO! 

Jak se ty osobně na takovou zkoušku připravuješ?
Jak kdy, zodpovědnosti máme rozdělené. Ale vždy to znamená učení se nebo vymýšlení hlasů na jednotlivé
písničky, občas příprava zamyšlení, prostoru, vedení zkoušky a vůbec všeho, co je ten týden potřeba.

Jak ve Fusion probíhá seznamování s křesťanstvím a jak na to mladí lidé reagují?
Je to v rámci zamyšlení, o kterých jsem mluvil předtím, ale především v osobních vztazích. Cílem služby
Fusion totiž není komunikovat Krista jen při zamyšlení, ale vytvářet vztahy, a také na našich životech
proměňovaných Kristem ukazovat na to, jaký je Bůh. Reagují na to různě, někteří už slyšeli vše o Ježíši
stokrát a vlastně je to moc nezajímá, nebo se postupně propracovávají přes různé své bariéry. Některé to
zajímá a chtějí se o Ježíši a vztahu s ním bavit více. Čtyři studenti z Fusion teď víceméně pravidelně chodí
na mládež a v létě na campu jedna holčina, co je ve Fusionu už druhým rokem, odevzdala svůj život Kristu.
To jsou ty krásné části naší služby.

Smyslem zkoušek je připravit se na veřejné vystoupení. Kde
a kdy veřejně vystupujete?
Tenhle půlrok máme 2. dubna koncert pro školy, koncem května
budeme součástí Pískoviště a snad si zahrajeme i na slavnostech.

Kdo se podílí na vedení této hudební a misijní služby?
Do Fusionu jsou zapojení samí skvělí lidé: Anetka Navrátilová,
Dan Blažek, Klára Svatošová, Camille Ťupová a Jirka Musil. Také
Matt a Amy Hartmanovi. Jednou měsíčně nám připraví jídlo na
zkoušku Šárka Dubská a teď je i nově zapojená Candy.
Pokračování na další straně

Foto: Vystoupení na Brodfestu 2019
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Co ti na této hudební službě připadá nejnáročnější z pohledu vedoucího?
To, že nikdy nemůžeme zaručit, že se studenti obrátí ke Kristu. Občas odchází daleko a my s tím nemůžeme
moc dělat.

Jaký je podle tebe největší užitek této služby? Už někdo skrze ni uvěřil?
Rád říkám, že největší užitek této služby je Dan Blažek, který vyrostl v krásného mladého muže, který jde
za Ježíšem. A teď v létě na campu uvěřila 1 slečna. Čtyři další „fusioňáci“ teď více méně pravidelně chodí
na mládež, ale to už jsem říkal.

Berete ještě mezi sebe nové lidi, nebo se jedná spíš o „uzavřenou společnost“?
Ano, noví lidé přicházejí a mohou přijít skoro každý půlrok, další specielně zvací koncert pro školy budeme
dělat 2. dubna.

Co by tedy měl umět mladý člověk, který by se k vám chtěl připojit a co pro to musí udělat?
Nemusí umět vůbec nic, bereme úplně každého, i když třeba ještě neumí zpívat. Jediné, co musí udělat, je
odevzdat přihlášku a zaplatit členský příspěvek 300kč (ten je tam jen z jednoho prostého důvodu: že toho, co
je zadarmo, si lidé tolik neváží). Ale nechceme, aby peníze byly pro někoho překážkou.

Co bychom o Fusion ještě měli vědět?
Přijďte se podívat na zkoušku, protože nejlepší způsob, jak poznat Fusion, je poznat lidi, kteří tam chodí.

Dokážete identifikovat tyto mladé lidi, účastnící se našich sborových bohoslužeb? Zleva: Klára Černá,
Klára Počtová, Katka Bajerová, Sofie, Martin Maňásek, Asher Hartman, Marek Maňásek, Caden Hartman

Pravidelné akce ve sboru Elim Písek:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Neděle

AWANA, klub pro děti 6-11 let, 16 h, sborový dům
Méďové, AWANA předškolní, 16 h, sborový dům co 2 týdny
Jednání staršovstva sboru, 17 h, co 2 týdny, sborový dům
Biblická skupinka, 18 h, sborový dům
Zkouška Fusion, pěvecký sbor, 13-20 let, 18 h, v „Elimpii“
Dorost 12-15 let, 16 h, sborový dům
Mládež 15-26 let, 18 h, v „Elimpii“
Společná bohoslužba, 9.30 h, sborový dům

Během nedělní bohoslužby mohou rodiče využít dětský program ve třech
odděleních besídky. Je to nejmladší besídka: 3-5 let, starší besídka: 5-7 let,
nejstarší besídka: 8-11 let. Děti mladší 3 let mohou v případě potřeby využít
v doprovodu rodičů ozvučené prostory kavárny.
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Naše mládež

Ráchel Heczková

Kdy a kde se mládež sboru Elim Písek pravidelně schází?
Mládež máme každý týden v pátek od 18:00 v prostorách Elimpie v Harantově ulici.
Myslím, že to jsou super prostory, které sdílíme ještě s Fusionem a s dalšími
aktivitami našeho sboru. Takže Elimpie a v 18 hodin, ale pravda je, že někdo si myslí
v 18 05, další v 18 15, další 18 20, scházíme se jak švábi… Toto píši pravidelným
účastníkům, že je to od 18 h – dík .

Jak takové běžné setkání vaší mládeže vypadá a kolik vás tam obvykle je?
Když se sejdeme, většinou se nezačne hned v 18:00, ale na začátku si povídáme,
hrajeme fotbálek atd. Na úvod mládeže máme oznámení a hned poté hrajeme nějaké hry na oddech.
Následují chvály a duchovní program. Téma programu většinou známe dopředu, a tak se na něj můžeme
alespoň psychicky připravit . Mládež nemá určený přesný čas konce, takže po oficiální mládeži se často
ještě zůstává v Elimpii. Hrajeme stolní hry, fotbálek, nebo se navzájem sdílíme. Nedokážu moc odhadnout,
kolik nás pravidelně chodí, protože to je každým týdnem odlišné. Ale dovolím si říci, že něco mezi 15-25.

Je stanovena nějaká spodní a horní věková hranice pro lidi, kteří by chtěli přijít?
Tak na mládež přecházejí dorosťáci většinou hned, když jdou na střední školu, takže cca od 15 let. Horní
věkovou kategorii vůbec neumím odhadnout. U obou věkových hranic je to hodně individuální.

Je něco, co ti na této mládeži připadá opravdu skvělé?
Mám strašně ráda to společenství lidí, kteří mládež tvoří. Bůh neuvěřitelně mění naší mládež, nevnímám to
jen u jednotlivců, ale i u celé skupiny. Nikdy se na mládeži nemusím stydět za to, jaká jsem, a nikdo mě tam
neodsuzuje, toho si moc vážím. Baví mě trávit tam čas a získávat nové inspirace od lidí, kteří ve svém životě
chodí s Ježíšem.

Co bys na mládeži ráda vylepšila a proč?
Upřímně tohle je pro mě nejtěžší otázka, protože jsem asi optimistka a těžko se mi hledají na věcech chyby.
Zároveň si uvědomuji, že žádná mládež, ani žádné společenství není dokonalé. Byla bych samozřejmě moc
ráda, kdybychom se častěji scházeli mimo mládež, jen proto, že máme tu možnost, a jednoduše být spolu.
Je to ale věc názoru a vidím, že nejsem sama, komu se těžko říká, co by na mládeži mělo být lepší, protože
zažíváme požehnaný čas a užíváme si to.
AAAle, mohlo by tam být víc jídla, pití, smíchu, slz, a dalších věcí, kterých nikdy není dost .

Jaké působení Boží moci ve vaší mládeži pozoruješ?
Za posledních několik týdnů a měsíců jsem si všimla něčeho, co ještě minulý rok nebylo tak časté. Skoro
na každou mládež přijde někdo nový. Sama někdy nevím, kde se na mládeži vzal kluk, který má vedle mě
skříňku, ale nikdy jsme se nepozdravili. Nevím, jak se dostala na zimní pobyt holčina, se kterou běhám už
asi rok, ale sama jsem s ní nikdy nemluvila o Bohu, … Ptala jsem se a zjistila jsem, že mládežníci nechtějí
mít mládež pro sebe. Nechtějí mít Boha sami pro sebe. Hodně mě to povzbudilo a podle mě to pozvedlo
mládež na jinou úroveň.

Co by sis přála, aby Bůh tento rok v naší mládeži udělal?
Jak už jsem řekla, na mládež chodí noví lidé. Někteří jsou jen zvědaví, někteří prostě chtějí v životě něco
víc, někteří přišli z Fusionu, někteří s námi chodí do školy. Modlím se, aby je naše mládež přijala se vším,
co si tam přinesli, aby se tam cítili dobře a aby mohli společně s námi poznávat, kdo Kristus doopravdy je.

Co bys vzkázala lidem, kteří se stydí na mládež přijít,
protože tam zatím nechodí a moc vás neznají?
Myslím, že nemusí mít z ničeho strach. Já osobně ráda
poznávám nové lidi, takže já budu nadšená, a jsem si na sto
procent jistá, že to tak má většina mládežníků. A je tu velká
možnost, že nebude takhle „nový” sám. No a nejlepší
bude, když zavolají Šimonovi, jeho tel. je 608 800 874, on
bude velmi rád. Tímto zdravím našeho hlavního vedoucího.
Fotografie vpravo: z pobytu mládeže 2019
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Co je „mladšovstvo“?

Ondra Svatoš

-

Ondro, proslýchá se, že kromě staršovstva máme ve sboru
i „mladšovstvo“. Můžeš nám přiblížit, o co jde?
Mladšovstvo je neoficiální termín pro skupinu vedoucích, kteří nesou odpovědnost
za služby sboru zaměřené na mládežnický věk. V současné době je to Šimon Běle
– vedoucí mládeže, Štěpán Navrátil – vedoucí Fusion, Jirka Musil – vikář, dále
příležitostně Martin Kabát - vedoucí dorostu. Součástí jsme i já jako starší sboru
a Matt Hartman. Setkávání probíhá asi 2x za měsíc. Jedno z těch setkání je plně
zaměřeno na osobní růst a rozvoj těchto mladých vedoucích a druhé pak více
na organizaci, společnou vizi, plánování a spolupráci.

Na co byste se chtěli při službě mladé generaci v Elimu zaměřit?
V současnosti se připravuje společný růstový i evangelizační letní camp pro mládež – Multicamp se třemi
tracky- sport, hudba a angličtina. Dohromady na něm bude 75 lidí. Zároveň se pracuje na prostředí Elimpie,
která je skvělým prostorem pro službu mladým. A pak hlavně rozvoj a budování nových vedoucích a týmů.

Existují v našem sboru nějaké malé biblické, učednické, modlitební a jiné skupinky mládeže?
V čem vidíš přínos takových skupinek?
Existují, ale zatím v omezené míře. Je to v rozjezdu. Cílem je, aby každý měl možnost do nějaké menší
skupiny patřit. Největšími překážkami je teď nedostatek času, nedostatek vedoucích schopných a ochotných
takové skupiny vést a materiály, které by mohly být použity. Ale věřím, že třeba za rok už tomu bude jinak.

Tvojí celocírkevní službou je služba tajemníka a vedoucího odboru pro mládež při Radě CB.
Jak bys charakterizoval mládež Elim Písek ve srovnání s jinými mládežemi v CB?
Mladí jsou si vesměs velmi podobní. Současný svět a hlavně sociální sítě vše spojují. Ten největší rozdíl činí
hlavně sbor samotný. Způsob, jakým jsou zapojování do služeb, jestli se s nimi ostatní dospělí znají a mluví
s nimi. Mladý člověk (středoškolák) chce být brán vážně, řeší svoji identitu a je v procesu růstu v dospělého.
Ta cesta není jednoduchá a ostatní dospělí ve sborech v tom mohou hrát obrovskou roli. Častokrát netuší jak
moc. Tam bych viděl ten největší rozdíl a příležitost pro sbory napříč ČR a stejně tak pro nás. Vytvářet
prostředí, ve kterém jsou vtahy mezi mladšími a staršími přirozeně budovány a rozvíjeny.

Za co se pro naši mládež nejčastěji modlíš? Co bys chtěl, aby v ní Bůh letos dělal?
Pevná identita v Kristu a jeho následování, existující široká komunita, kde každý mladý člověk může mít své
místo a rostoucí láska vůči těm, kteří o Kristu ještě neslyšeli.

Nejbližší akce sboru

12. – 14. 3.
22. 3.
4. 4.
17. – 19. 4.

Legoprojekt 15.30 sborový dům
Výroční členská schůze sboru
Setkání Singles, 9 h, Starý most
Víkend pro ženy v Bechyni

Letní akce

Setkání mládeže v Elimpii – léto 2019

13. – 17. 7. Příměstský tábor pro děti
18. – 25. 7. Cesta kolem světa – tábor
besídky a Awany
17. – 25. 7. ELIMCAMP 2020
1. – 8. 8. Multicamp pro mládež
3. – 7. 8. Robinsoni – příměstský tábor
v Českém Krumlově
16. – 22. 8. Elim Camp Český Krumlov

Z bratrských a sesterských vztahů v mládeži
vznikla i některá požehnaná manželství,
například: Ríša Váňa + Marika Šťastná, Ondra
Svatoš + Klára Bauerová, Jirka Bajer + Martina
Hojková, Šimon Běle + Lenka Králová, David
Bajer + Kačka Martincová, Petr Fulier + Iva
Košatková, Dan Pecka + Markéta Pospíšilová.
A další a další…
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Seznamte se s…

Danem Blažkem

Dane, když jsem se ptala několika lidí ve sboru, o kom z mládežníků
by chtěli vědět víc, mnozí z nich mi řekli tvoje jméno. Proč myslíš, že
je tolik zajímáš?
Možná je to kvůli tomu, že ve sboru nejsem ještě tak dlouhou dobu, takže
spousta lidí zatím neměla šanci mě pořádně blíže poznat. 

Mohl bys nám na začátek říct pár slov o své rodině, ve které jsi
vyrostl?
Určitě. Moji rodiče, i já, pocházíme z Písku. Má rodina je kompletně
nevěřící, až na moje babičky, které jsou, řekněme, tradiční katoličky.
Odmala byly zvyklé chodit do kostela a modlit se k „pánbíčkovi,“ ale neřekl bych, že se jedná o nějaké
pořádné přesvědčení, nebo osobní vztah s Bohem. Jinak zbytek rodiny jsou spíše agnostici a děda je
naprosto proti jakémukoliv náboženství.

Čím jsi chtěl jako dítě být, až vyrosteš? A čím se nakonec živíš nebo budeš živit?
Já jsem už od mala poměrně „rozlítanej“, takže jsem neměl jen jednu ideální představu o zaměstnání.
Nejdříve jsem chtěl být Spider-manem a postupem času se mé představy o ideálním zaměstnání měnily.
Dlouhou dobu jsem přemýšlel nad policajtem, učitelem nebo nad něčím ohledně muziky.
Momentálně druhým rokem pracuji v účetní firmě a nově teď budu pracovat na poloviční úvazek
v centrálním Fusionu Czech jako administrativní pracovník.

Co rád děláš, když máš volno? Co tě baví?
Hrozně rád řídím. Mám moc rád, když si můžu někam jen tak vyjet autem a na chvíli „vypnout“. K tomu
jsou úžasný i procházky v přírodě, ideálně v lese a ideálně se psem. Škoda jen, že nemám psa . Rád hraju
na kytaru a další nástroje, a rád trávím čas s kamarády ze sboru.

Jaká činnost tě naopak vůbec nebaví, a musíš se k ní nutit?
Počítá se ranní vstávání jako činnost? Pokud ano, tak to bude ono. Pokud ne, tak mám problém dokopat se
ke čtení četby do školy. Celé je to v angličtině, takže je občas těžké tomu plně porozumět.

Když Bůh někoho volá k víře, obvykle to udělá nějakou pro něj velice osobní a jedinečnou cestou.
Jak to bylo u tebe? Co se přihodilo, že jsi dnes křesťanem?
U mě vyžadovalo obrácení čas, byl to dlouhý proces. Už od mala jsem slýchával o Bohu, ať už na
basketbalových campech nebo na dorostových táborech. Když se na to ale podívám zpětně, tak asi největší
vliv mělo to, že jsem začal chodit do Fusionu a časem jsem byl zapojený i do vedení. Potom jsem postupně
začal navštěvovat nedělní bohoslužby, kde jsem později prožil obrácení k Bohu. Velkou zásluhu na tom má
taky Matt Hartman, který mě dlouhou dobu vedl a stále vede.

V čem vidíš největší změnu ve svém životě, když srovnáš svůj život bez Krista a s Kristem?
Co vnímáš jako největší ztrátu a co jako největší zisk?
Největší změna je určitě v pohledu na svět. To, co mi dřív připadalo naprosto normální a v pořádku, dneska
vnímám úplně jinak. Za ztrátu můžu považovat určitý druh svobody k hříchu, kterou jsem před tím měl.
Tolik jsem neřešil, co je „správně nebo špatně.“ Svým způsobem to bylo lehčí, obzvlášť v dnešní době.
Ale právě ztráta této „svobody“ je pro mě ziskem. Jsem moc rád, že mě Bůh změnil.

Kde vidíš v našem sboru své místo a jak vypadá tvoje služba teď?
Ve sboru jsem zapojený ve vedení Fusionu a mládeže. Ve Fusionu jsem od začátku, takže je to pro mě
taková srdcovka. Před půl rokem jsme se společně se Štěpánem Navrátilem zapojili i do vedení mládeže,
protože bychom rádi, aby i studenti z Fusionu začali navštěvovat mládež a mohli se tak přibližovat k Bohu.

Studuješ v jednom z programů Křesťanské akademie mladých. Můžeš nám to trochu přiblížit?
Jde o tříletý bakalářský program zvaný Formission. Je to britská vysoká škola zaměřená na teologii, práci
s mládeží a misionářství.

Co od tohoto studia očekáváš?
Doufám, že mě to někam posune v mém duchovním růstu a že budu moct aplikovat to, co se tam naučím,
u nevěřících lidí a ve své lokální službě.
Pokračování na další straně
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A jaký z toho máš zatím pocit?
Mám z toho radost a baví mě to, akorát je to pro mě sem tam těžké k pochopení, zvlášť když je to celé
v angličtině. Teologie je sama o sobě dost složitá, obzvlášť když jsem křesťanem teprve chvilinku.

Řekni mi, prosím, ještě něco. Co by sis přál s Bohem v nejbližší době zažít?
Ve sboru často slyším větu: „Bůh mi řekl, že….“ To bych asi určitě rád zažil, jaké to je, když k vám Bůh
mluví, protože jsem to zatím nezažil, nebo jsem to neslyšel. Ale třeba jenom špatně naslouchám. 

A poslední otázka: co by sis přál, aby o tobě lidé ve sboru ještě věděli?
Nevím, co ještě dodat.  Všechno bylo už asi řečeno. Pokud by někoho ještě třeba něco zajímalo, tak si rád
popovídám i osobně.

Slovo „k věci“

Martin Běle

Vždy jsem o mladých lidech ve sboru přemýšlel jako o budoucí generaci
našeho sboru. Své myšlení jsem ale poopravil. Není to jen budoucnost, je to
současnost. Jsem za ně vděčný a chci jim dávat najevo, že je mám rád. Mám pro
nás všechny jedno doporučení: Citlivě a se srdcem širokým se o naše mladé
zajímejme a pomáhejme jim na jejich cestě… Stejně jako vy si přeji, aby mladí
lidé vyrostli ve zralé a zdravé křesťany. Abychom nebyli sborem mravokárců
nebo naopak polovičatých a vlažných křesťanů, ale horlivých, opravdových
učedníků Pána Ježíše, kteří žijí život pevně zakotvený v Lásce a Pravdě.
Stejně tak prosím vás mladší, abyste se nebáli věkem starších bratrů a sester, které znáte ze sboru. Když je
někde potkáte, hlaste se k nim a vyjádřete jim zájem a blízkost. Třeba jen tím, že se na ně usmějete a že je
pozdravíte, případně jim nabídnete svoji pomoc. Generace se navzájem potřebují. Od lidí věkem starších
můžeme obvykle mnoho přijmout, protože prostě mají zkušenosti, které vy teprve budete sbírat. Je důležité,
abychom se jeden druhého nestranili.

Zajištění sborových služeb aneb na koho se můžete obracet se svými dotazy 
Kazatel sboru – Martin Běle 774 670 323
Provoz sborového domu a pronájmy – Jana Šenfeld 739 238 634, Klára Heczková 777 782 834
Vikáři sboru – Jiří Musil, Pavel Maňásek 602 772 999
Staršovstvo sboru – Vladimír Moroz, Petr Šenfeld, Jiří Bajer, Ondřej Svatoš, Richard Váňa
Hospodářská rada – Petr Šenfeld
Sbor ve Strakonicích – Jozef a Bonnie Štefančíkovi 731 688 805
Sbor v Českém Krumlově – Pavel a Dáša Maňáskovi 602 772 999/737 441 903
Tým pro přípravu bohoslužeb (B-tým) – M. Běle, Jana Šenfeld, Klára Heczková, Milan Řeřicha
Technická podpora bohoslužeb – Michal Buršík 606 857 462, David Bajer
Zajištění a koordinace tlumočení – Pavel Maňásek
Kavárna – Marika Váňová
Příprava sálu – Jiří Bajer (Robert Kostohryz, Šimon Běle, Petr Šenfeld)
Diakonie a potravinová pomoc – Jana Šenfeld, Klára Heczková
Vedení ZŠ Cesta – Richard Váňa 608 405 252, Gražyna Pospíchalová
Dětská služba - Klára Heczková
Dorost - Kateřina Bajerová, Martin Kabát
Mládež - Šimon Běle 608 800 874
Fusion - Štěpán Navrátil
Chvály - Martin Běle
Sborová matrika - Jana Šenfeld
Knihkupectví Elim - Martina Bajerová
Časopis Emil – Dáša Maňásková 737 441 903 (dasa.manaskova@seznam.cz)
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Jirka Musil – koordinátor mládežnické služby
Jakou vizi teď pro mládež máte jako vedoucí?

Jirko, říká se, že jsi
dostal pro tento rok
novou zodpovědnost –
koordinátor služby pro
mládež v našem
sboru.

Už od začátku nového školního roku jsme
reflektovali některé slabé stránky z minulosti. Třeba
to, že naše jednotlivé služby pro mladou generaci
postrádaly společný směr a jednotné vedení. Velkou
roli v tom sehrál Ondra Svatoš, který přesvědčil
ostatní vedoucí, že je potřeba většího sblížení a také
propojení. A svolal první „mladšovstvo“. Dalším
krokem k většímu propojování byl Brodfest
(celorepublikový sjezd mládeží CB), kde spolu
trávili čas jak studenti z Fusionu, kteří zde měli
koncert, tak mládežníci. Celkem nás tam z Písku
bylo víc než z jakéhokoliv jiného města.
Dále jsme organizovali dva vánoční pobyty, které
byly rovněž mixem lidí z Fusionu a z mládeže. Dva
vedoucí z Fusionu (Dan Blažek a Štěpán Navrátil)
se nově zapojili do služby v mládeži. Tím hodně
napomohli většímu sblížení. Největším krokem
tohoto směřování však bylo rozhodnutí ukončit éru
English–Fusion campů, organizovaných s Tachovem
a Ústím nad Labem, a zahájení éry Multicampů.
Vize Multicampu je „přiblížit se sobě a Kristu skrze
hudbu, sport a angličtinu“. Jde tedy o to, aby
mládež, Fusion a studenti ze Strakonic (nesmíme na
ně zapomínat) měli příležitost se poznat a společně
udělat další kroky ke kříži a do zralosti v Kristu.

Co to znamená?
Je to tak, ale v obdobné
roli je i Ondra Svatoš
nebo Matt Hartmann.
Pravidelně se scházíme s vedoucím Fusionu,
Štěpánem Navrátilem, vedoucím mládeže, Šimonem
Bělem, a snažíme se o koordinaci služby pro mladou
generaci. Zároveň stanovujeme a udržujeme vizi,
kam směřujeme. My tři mladší také zároveň spolu
s Mattem procházíme programem M+, který je
určený k budování mladých vedoucích pro službu.

Jsi ty sám zapojený do pravidelného života naší
sborové mládeže?
Ano, součástí mojí služby je být pravidelně na
pátečních setkáních mládeže, kde často vedu
duchovní programy a někdy také ve chválách.
Zároveň jsem součástí týmu Fusionu, kam docházím
na zkoušky a buduji vztahy s „fusioňáky“. Snažím
se je vést ke Kristu. Aspoň jednou měsíčně ještě
chodím na dorost, kde zpravidla připravuji program.
O vánočních prázdninách jsem organizoval pobyt
Escape, jehož hlavním smyslem bylo budovat
partu lidí napříč Fusionem a mládeží. Pro léto jsem
byl (dobrovolně) vybrán jako hlavní vedoucí letního
Multicampu.

A k té vizi mládeže?
V posledních týdnech jsem přijal za své, že je
potřeba posunout službu mladé generaci na novou
úroveň. Promyšleněji a cílevědoměji vytvářet pro
mladé lidi z Písku a okolí prostředí, které bude
napomáhat vzniku živé víry. A ta bude mít dopad na
reálný, každodenní život. To je moje nově nabytá
vize, pro kterou se poslední týdny snažím nadchnout
další vedoucí, a troufnu si tvrdit, že se mi to zatím
daří. Věřím, že naše snaha do budoucna přinese
velké požehnání a mnoho mladých lidí přijme Krista
a bude v něm dále růst.

V čem vidíš smysl společných schůzek
mládežníků ve sboru? K čemu je to podle tebe
dobré?
No, pokud by společné schůzky mládežníků jednou
za týden znamenaly, že se jen sejdou děti
z křesťanských rodin, co spolu celý život vyrůstaly,
nějak si odbudou program a jdou zase domů, tak
v ničem. Každopádně mám obrovskou radost, že
takhle naše mládež nefunguje! Naopak je plná
nadšených lidí, kteří se nestydí za svou víru. Pro mě
osobně je někdy trochu oříšek, jak rozumět dětem
z křesťanských rodin, protože sám jsem uvěřil až na
konci střední a do té doby jsem doma o Kristu nikdy
neslyšel. Nevidět u některých takové nadšení, jak
bych si představoval, je pro mě někdy trochu
frustrující. Zároveň je to výzva - vést je, aby uvěřili
sami za sebe a neměli jen zděděnou víru „vnoučků“
Božích. Bůh totiž nemá vnuky, jen děti!

Za co se my ostatní můžeme modlit nebo jak
můžeme být mládeži požehnáním?
Modleme se, ať je mladá generace hladová po Bohu.
A také za všechny vedoucí, ať nikdy svou službu
nedělají proto, že musí, a protože to kdysi slíbili, ale
aby vždy ve své službě viděli smysl. Aby byli
motivováni i tím, jak se pomalu přibližujeme naší
vizi a naplňujeme, k čemu nás Pán Ježíš povolal (Mt
28,18–20). Jinými slovy, aby nás všechny vedla
a motivovala láska. V této lásce abychom rostli, a ta
aby lákala a probouzela i celou mladou generaci,
která o Kristu ještě neslyšela.
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Mládež Český Krumlov
V Elimu Český Krumlov se každý týden pravidelně schází
nevelká skupina mládeže, která se během roku různě
proměňuje. V posledních letech byla její vedoucí Dáša
Maňásková, pak ji vystřídal Marek Maňásek, kterému
několik měsíců pomáhal misionář Chris Littlecreek.
Momentálně vede mládež tým služebníků. Vedoucím je
Marek Maňásek a další členové týmu jsou Martin
Maňásek, Ester Slováková a Sam Slovák. Tento tým se
pravidelně schází k poradám a usiluje o osobní duchovní růst. Zároveň chceme evangelium šířit mezi další
mladé lidi kolem sebe. Kromě toho se každý týden schází Dívčí klub pro mladé slečny od 12 do 15 let, kam
chodí 5-10 děvčat. Klub vede Dáša Maňásková. Kromě různých zábavných činností, tvoření, her a povídání
slyší děvčata na každém setkání jeden biblický příběh s aplikací pro svůj život. Křesťanství je zajímá.
Aktuálně rozjíždíme nové misijní aktivity pro mládež z nejbližšího sídliště a pro naše nevěřící přátele. Cílem
je sestavit přátelskou a akční skupinu lidí, kteří se zúčastní letního pobytu ve Zlaté Koruně (tzv. Elim
Camp), kde je intenzivní příležitost seznámit se s evangeliem v malých skupinách. Ty se liší podle duchovní
zralosti táborníků a pomáhají jim seznámit se s Biblí a s Ježíšem přiměřeným způsobem.

Fotografie jsou z kempu ve Zlaté Koruně 2019

Veršíky na rok 2020
Sbor Elim Písek: „Bůh si nás zamiloval tak velikou láskou, že spolu s Kristem
obživil i nás, mrtvé ve vinách“ Ef 2,4-5
Dorost: „Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není.“ Žalm 38,10
Škola: „Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit
a co říci. A vím, že jeho přikázání je věčný život.“ Jan 12, 49-50
Elim Český Krumlov: „Pějte žalmy Hospodinu, který na Sijónu trůní, oznamujte mezi lidmi jeho
skutky.“ Žalm 9,12
Fusion: „Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje“ Ž145,17
Besídka: „Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!" Ex 4,12
AWANA: „On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.“ Iz 40,29
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Mládež Strakonice

Program už několik let proměňuje myšlení mladých
lidí ve smyslu křesťanské etiky a přivádí hledající
mladé lidi do církve.
V roce 2019 bylo skrze program EXIT Tour v ČR
osloveno přes 6000 studentů na středních školách.

Josef Štefančík
Ve Strakonicích se momentálně mládež
neschází, ale to neznamená, že se nic neděje .
Několik studentů, se kterými jsme v kontaktu,
dojíždí pravidelně do sboru Fusion v Písku. Je
možné, že se zúčastní i letního Multicampu.
Další misijní krok udělali Sára a Scott
Ferrierovi, kteří se pravidelně každý týden
scházejí se skupinkou studentů na Anglickém
klubu v internátu průmyslovky ve Strakonicích.
Kdo se za nás modlíte, můžete v modlitbě
myslet také na akci EXIT Tour, která by měla
ve Strakonicích proběhnout koncem března.
Samozřejmě každého mládežníka, který by měl
zájem, zveme i na letní akce Elimu Písek.

Exit Tour na středních školách

Rada pro mladou generaci

Co to je EXIT Tour?

Zhruba před rokem byla v našem sboru ustanovena
a staršovstvem pověřená Rada pro mladou generaci.
R4MG. Jejími členy jsou Ellen Bělová, Ondra
Svatoš a Matt Hartman. Jejich úkolem bylo starat se
jako pastýři o vedoucí jednotlivých služeb (dorost,
mládež, Fusion). A mimo jiné průběžně vyhledávat
a povolávat nové vhodné vedoucí do těchto služeb.
Momentálně Rada pro mladou generaci v původní
podobě nefunguje, její práci totiž do jisté míry
převzalo „mladšovstvo“.

EXIT Tour je několikadenní projekt ve městě.
Základem je bohatý celodenní vzdělávací program
na středních školách pro 150-300 studentů, který
plní požadavky MPSV na zajištění Minimálního
preventivního programu pro školy. Program EXIT
Tour začíná nejprve vystoupením zahraniční
hudební skupiny, které je následováno blokem
přednášek a besed na důležitá témata. Například
Sex, AIDS a vztahy, Šikana a kyberšikana, Drogy,
alkohol a jiné závislosti včetně digitálních,
Promiskuita, Sekty a světová náboženství, Rasismus
apod. Tyto přednášky vedou zkušení křesťanští
lektoři (ACET). Celý projekt je aktivitou
Křesťanské akademie mladých (KAM) a navazuje
na televizní programy EXIT316. Na školní
programy pak navazuje večerní koncert a další
aktivity ve městě i v místních církvích.
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PROSBA
V sobotu 14. 3, pořádáme v Elimu Český
Krumlov akci Odpoledne stolních a
deskových her pro mládež.
Jestli někdo máte nějakou dobrou nebo
neobvyklou hru k zapůjčení, prosím,
ozvěte se Dáše Maňáskové.
V pořádku vrátíme!

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
 nahrávky kázání a koncertů http://kazani.elimpisek.cz Michal Buršík
 promítání oznámení ve sboru Michal Buršík, Lucie Buršíková
 CB Elim (web): http://cbelim.cz
Klára Heczková, Martin Kabát,
Martin Běle
 CB Elim Písek, Strakonice a Český
Krumlov – facebooková stránka:
http://facebook.com/elim.pisek Martin Běle, Milan Řeřicha, Dáša
Maňásková
 ELIMCAMP 2020 – Zdeněk Hájek,
http://emimcamp.cz
 ZŠ Cesta (web) - http://zscesta.cz
 pozvánky a informace do e-mailu
(vč.přihlášení, odhlášení): Jana
Šenfeld
 Archa: Petra Pešková, Jana
Morozová
 Zapůjčení zvukové aparatury,
např. na kempy či akce,
zvučení: Michal Buršík, David
Bajer
 Elim Camp Český Krumlov
(pro mládež) Dáša Maňásková

HÁDANKA:
Kdo z našich důležitých sborových
pracovníků s mládeží byl v tomto čísle
opakovaně zmíněn, a přesto s ním nebyl
zapsán rozhovor?
(Nebojte, bude mu věnováno více
pozornosti v některém z dalších čísel a to
v čísle o našich misionářích…)

VÝZVA!
Příští číslo sborového časopisu Emil
by mělo vyjít přibližně za dva měsíce
a budeme se v něm věnovat tématu
SBOROVÍ SENIOŘI aneb
„…před šedinami povstaň“ (Lv 19,32)
Své nápady, co byste v něm chtěli najít,
můžete sdělit Dáši Maňáskové

Občasník Emil, vydává Elim Písek
Číslo 1. / březen 2020
Obsah a úprava: Dáša Maňásková
Technická pomoc: Pavel Maňásek
Korektury: Jana Šenfeld
Foto: různí autoři
Pište nám: dasa.manaskova@seznam.cz
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