Vážení rodiče,
před lety jste přinesli své dítě ke křtu a zavázali se, že jej svými slovy i vlastním
příkladem povedete k osobní víře v Pána Ježíše Krista. Nabízíme Vám pomoc s naplněním
tohoto závažného rozhodnutí a zveme Vaše dítě ke konfirmaci a konfirmační přípravě.
Při konfirmační přípravě se budoucí konfirmandi seznámí se základy křesťanské víry
a s obsahem křesťanského učení, budou si vše moci promyslet, a při konfirmaci budou mít
možnost se osobně přiznat ke svému křtu a dokončit, co Vy jste před lety započali.
Konfirmační příprava bude probíhat jednou týdně každý pátek 15:30-16:30. První
setkání proběhne v pátek 11.9.2016 od 15.30 v sále přístavby kostela Na Rozvoji v
Českém Těšíně. Konfirmace proběhne na konci května 2021.
Ke konfirmační přípravě nepotřebují děti žádné pomůcky, kromě jednoho obyčejného
sešitu na poznámky. Konfirmační cvičení je samozřejmě bezplatné.
Od konfirmandů se očekává, že budou pravidelně přicházet na setkání, a nejméně
jednou měsíčně se zúčastní nedělních bohoslužeb.
Ke konfirmačnímu cvičení patří také víkendová setkání, kam pojedeme společně s
dorostem sboru. Přesná data těchto setkání zatím nejsou stanovena, prosíme Vás však, abyste
s nimi počítali a umožnili účast na nich. Zkušenosti ukazují, že takováto setkání se společností
vrstevníků, dětem velmi pomáhají v utváření jejich vlastního vztahu k Bohu, víře i církvi.
Přihlásit se ke konfirmaci můžete ve farní kanceláři sboru na Rozvoji, případně
telefonicky či e-mailem.
S pozdravem
Mojmír Blažek, farář sboru
evangelický sbor Na Rozvoji, Český Těšín
Milý/á mladý/á bratře, sestro,
když ses narodil/a, byl jsi pokřtěn/a. Křtem se otevřela tvoje cesta ke křesťanské víře,
Je to cesta, na které smíme poznávat Boha jako přítele. Pán Bůh není "něco", ale "Někdo",
kdo tě má rád a komu záleží na vztahu s tebou. Křesťanská víra je vzácný poklad. Věříme, že
tento poklad má Pán Bůh i pro tebe, i když si to dnes možná neuvědomuješ.
Tvoje víra může růst. Kř. víra není nějaká nauka, ani danost, kterou někdo má a jiný
ne. Je to vztah, do nějž někdo už hodně investoval a čeká nyní na tvou odpověď. Odvaž se
věnovat svůj čas a úsilí společné konfirmační přípravě, zkus to, - setkávat se s brášky a
sestřičkami v Kristu. Zkus spolu s námi prozkoumat, ochutnat, poznat a zamilovat si
Neviditelného, ale věčně Přítomného.
V rámci konfirmační přípravy poznáš, že na cestě víry (či hledání Boha) nejsi sám.
Setkáš se svými vrstevníky, kteří přemýšlejí o stejných věcech jako Ty a s nimiž budeš moci
také mluvit o víře v Pána Ježíše i o svých otázkách nebo problémech. Určitě tam prožiješ i pár
pěkných společných chvil a najdeš nové přátelé.
Konfirmační vyučování je pro tebe velká příležitost. Je ukončeno samotnou
konfirmací, kde se člověk veřejně přizná ke Kristu jako svému Spasiteli a prakticky naplní
Ježíšova slova uvedena v Matoušově evangeliu, 10. kap., 32. verši: "Každý, kdo se ke mně
přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi."
První schůzka proběhne v pátek 11.9. v 15.30 v přístavbě kostela Na Rozvoji.
Milý/á mladý/á bratře, sestro, přejeme ti, aby tvoje účast na konfirmační přípravě
nebyla jenom vyjádřením tvé poslušnosti vůči milujícím rodičům, ale aby to byl taktéž projev
lásky a vděčnosti k Bohu Otci a jeho synu Ježíši Kristu, který umíral na kříži i za tebe a který
nás nepřestal milovat do dnešního dne.
Ještě jednou Tě zvu a těším se na setkání s Tebou.
farář sboru
evangelický sbor Na Rozvoji
V Českém Těšíně 25.8.2020

