Milí bratři,
Přeposílám informaci o projektu Alfa online pocházející od našeho národního koordinátora.
S pozdravem Jarek Pokorný
Projekt Alfy online, přišel v této době, jako vhodný nástroj ke sdílení evangelia lidem, kteří jsou
sklíčení strachem a nejistotou,
možná někdy depresi, jak to bude dál, nebo jen proto, že musí být více doma a nudí se.
Chceme poprosit o povzbuzení lidí ve sborech i farnostech, aby pozvali své blízké a známé k účasti na
Alfě online (nutná základní znalost
PC a internetu), v tomto zvláštním čase.
Pozvaní se mohou buď: připojit k Alfám online, které budou probíhat (probíhající kurzy budou
dohledatelné na www.kurzyalfa.cz) a nebo
připojit se k "Vaší" Alfě online, kterou zorganizuje někdo z Vašeho sboru. Víz informace níže.
Bůh nám dává v tomto čase, skvělou příležitost, oslovit mnohé, jinak nedosažitelné, kteří jsou na
internetu jak ryba ve vodě!
Čím dříve se dostanou tyto informace k našim známým a lidem "světa", tím rychleji se mohou
rozběhnout Alfy online, někdy po Velikonocích.
Pojďme hlásat Krista, možná jiným způsobem, než jsme byli zvyklí, ale hlásejme s dobrým úmyslem...
S radostí s Kristova vítezství
Tadeusz Czudek

Zdravím všechny milé pořadatele Alfy,
zde je odkaz na video, které prosím šiřte, jak můžete mezi své bratry a sestry, i pokud sami
Alfu online nebudete pořádat:
https://youtu.be/64dBIGCar4g
Zde jsou potřebné odkazy, pokud se rozhodnete pořádat Alfu online:
1) záznam z webináře pro dospělé a pro mládež (v úschovně) Pro
dospělé: http://leteckaposta.cz/921468693 (obraz a zvuk), pro
mládež: http://leteckaposta.cz/333551793 (pouze zvuk, nic jsme zde důležitého neukazovali)
2) návod na registraci na stránky pro Alfu online https://youtu.be/1vIVurIozQ0
3) návod pro Zoom hovor - přijetí Zoom hovoru: http://www.kurzyalfa.cz/kurzyonline/jakse-pripojit-do-zoomu/ , návod na založení hovoru bude na stránkách velmi brzy
4) v příloze srovnání softwaru možného pro použití na Alfu online (vyberte si sami, co vám
nejvíce vyhovuje)
Osobně bych doporučila zaregistrovat kurz ideálně během Velikonoc a začít ho pořádat po
Velikonocích. (Nebo týden po Velikonocích, aby měli lidé čas se přihlásit) Uvidíme, jak bude
vypadat situace s koronavirem na podzim. (Samozřejmě doufáme, že bude vše již v pořádku)
Případně bychom v září pokračovali druhou vlnou online kurzů.
Pokud budete mít jakékoli dotazy, určitě pište, nebo Vám velmi ráda zavolám, stačí napsat
sms. (Iva Jeníčková: 723238443)
Iva Jeníčková, kancelář kurzů Alfa

