POUŠT - letos a plány na příští rok
Milé sestry, milí bratři,
Chtěla bych nejprve poděkovat vám všem, kdo jste s porozuměním přijali rozhodnutí nabídnout
rekreační objekt Poušť lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny, aby zde našli azyl. Zvláště děkuji
těm, kteří se přímo zapojili do pomoci s provozem. A to ať již v rámci své pracovní náplně (což
znamená v mnohém nad její rámec), dobrovolnicky, modlitbami nebo finančními dary. Průběžné
zprávy o současném životě na Poušti můžete číst ve zpravodaji (newsletteru), který nyní vychází
každé dva týdny
Rada oblasti na svém zasedání v úterý 31. května plně podpořila doporučení ředitele Diakonie ECM
ponechat letošní celé léto a podle potřeby také nadcházející zimu Poušť stávajícímu účelu. Válka na
Ukrajině stále trvá, ženy s dětmi tam našly svůj dočasný domov, pokud se uvolní některé místo, je
opět nově obsazeno z našich vlastních kontaktů nebo z kraje, kde je Poušť jako místo azylu
zaregistrováno. Zimní provoz při omezené kapacitě je možný také díky finančním darům ze
zahraničí.
Letošní kurzy se tedy na Poušti konat nebudou. Někteří vedou kurzů již našli náhradní místo konání,
některé kurzy byly zrušeny.
Zároveň rada oblasti doporučila hledat nový objekt, který by na jaře příštího roku stávající Poušť
v případě potřeby nahradil. S kurzy v příštím roce (2023) na Poušti tedy opět počítáme.
1. Budeme hledat jiný, nový objekt, který je v dosahu některého z našich sborů ECM, aby tento
sbor mohl být pro lidi zde žijící zázemím – duchovním i sociálním.
2. Budeme hledat objekt v místě, kde je snáz dostupná školka, škola, pracovní příležitosti.
3. Finanční dary ze zahraničí nám umožňují nové místo a jeho provoz financovat.
Pokud byste se dozvěděli o objektu, který vyhovuje těmto parametrům, budeme rádi, když nám
dáte tip. Ozvěte se prosím v takovém případě vedoucímu Správy budov, bratru Ing. Martinu
Mizurovi (sprava.budov@umc.cz;martin.mizur@umc.cz).
Věřím, že všechna tato rozhodnutí slouží dobrému cíli, našemu i mému osobnímu záměru:
Pomoci těm, které zasáhla válka, nabídnout a vytrvat v pomoci těm, kteří pomoc potřebují a z rukou
naší církve ji rádi přijmou. Rozvíjet cenný odkaz těch, kteří Poušť po druhé světové válce zakládali,
odkaz Spolku pro péči o sirotky.
Zároveň vím, že Poušť je důležité místo pro duchovní život a rekreaci. Když se mě lidé mimo církev
ptají, jací jsou metodisté v ČR, říkávám, aby se jeli podívat na Poušť. Platí to i letos. K letním kurzům
se vrátíme příští rok. Ale musím přece jen dodat: když Bůh dá. Snažíme se plánovat s otevřeným
srdcem a zároveň rozumně; přitom ovšem chceme být připraveni reagovat na Boží výzvy, které
přicházejí v proměnách, těžkostech i příležitostech světa, v němž žijeme.
Kéž právě v nich potkáváte Krista.
Za celou Radu oblasti ECM v ČR
Ivana Procházková, superintendentka ECM

