ROZHOVOR
V KAVÁRNĚ

6.9.2015

TÉMA: POMOC BĚŽENCŮM
Daniel úvodem: Když jsem vloni na půlnoční v kostele Nalezení sv. Kříže kázal o Josefovi s Marií a
malým Ježíšem jako o běžencích, připadal jsem si trochu nepatřičně. Stejně tak při psaní dopisu
farářů starostovi města. Ale skutečnost je tak plná překvapení a vývoj se den ze dne mění, že tehdejší
slova byla na místě. Půjdeme na radnici Litomyšle spolu jako faráři, ale před tím se dnes spolu radíme
v našem sboru. Téma je jasné: Co ale můžeme dělat nyní? Tři věci - a o nich pojďme mluvit i nadále.
Nechceme - jako starší či kazatel - vystupovat za vás bez vás:

1. Povědomí
Budeme vytvářet pozitivní povědomí o lidech na cestě. Sami jsme byli hosty a migrujeme až
domigrujeme do nebes. Platí o nás: "Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to
budoucí." (Židům 13:14) Jsme na cestě a připomínáme si: "Nezanedbávejte pohostinnost; vždyť skrze
ni někteří nevědomky pohostili anděly. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; na ty, kteří
jsou trápeni, jako ti, kteří jsou sami také v těle." (Židům 13:2n)
•
Budeme šířit povědomí o přístupu vnímavé lásky, nikdy se nemůžeme dostatečně zabezpečit.
Svět se nevratně mění, Pán zůstává stejný. Povedeme veřejné debaty, budeme kázat bez
předsudků to, co je v Bibli
•
Ježíš otevřel náruč všem bez rozdílu, budeme to dělat jako on. Nezavřeme dveře lidem jiného
vyznání a názorů, vždyť na potkání nepoznáme, kdo je hodný či nehodný
•
Budeme rádi přijímat bratry a sestry v Kristu s vědomím, že práce s nemusí být i nic lehčí,
než s nevěrci. Nehledáme snadná řešení, chceme pomoci
•
Nejsme naivní. Budeme opatrní vůči všem. Ježíš řekl: „Hle, já vás posílám jako ovce mezi
vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a prostí jako holubice.“ (Matoušovo evangelium 10:16)
Aktivity - brainstorming
•
•
•
•

•
•

Úkoly - další kroky

kvalitní benefiční koncert ve
spolupráci se Smetanovou Litomyšlí
a dalšími
veřejné fórum o formách pomoci s
těmi, kdo se chtějí zapojit (debata s
erudovaným řečníkem)
součinnost v rámci ekumeny
články v Lilii např. termínu veřejné
debaty, o sběrném místě v Novém
kostele a ZŠ a následující měsíc
nejlépe foto z předávání pomoci
uprchlíkům.
zapojit náš kostel do Hate free zone
a opět o tom napsat článek?
studentský think-tank (zapojení
litomyšlského studentstva)
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•
•
•
•

zjistit možnosti ostatních církví v
Litomyšli a kroky s nimi koordinovat
otevřít téma v Generací 89 a přizvat
lidi na veřejné fórum o pomoci
uprchlíkům
promyslet formu spolupráce se ZŠ
(projekt, který by měl přínos jak pro
samotné žáky, tak i pro uprchlíky)
mluvčí a termín pro veřejnou debatu
s ostatními pomocníky

2. Jednorázová pomoc
Budeme sbírat to, co je třeba na cestu, co máme a můžeme dát. Jsme a budeme v kontaktu s
organizacemi poskytujícími pomoc vypsanými na souhrnném a průběžně aktualizovaném webu web
http://www.pomocuprchlikum.cz Organizace pro pomoc uprchlíkům http://www.opu.cz Charita Brno nejblíže tranzitní trati: http://dchb.charita.cz Sdružení pro integraci a migraci http://www.migrace.com a
další…
Aktivity - brainstorming
•
•

Úkoly - další kroky

zřízení sběrného místa pro materiální
pomoc - ve spolupráci s organizacemi
poskytujícími pomoc a Helou Mackovou
dobrovolnická pomoc (např. výjezd s
mládeží, pokud by byla příležitost rozdávání balíčků)

•

Zjistit, kam konkrétně může jít sebraná
materiální a finanční pomoc a konkrétně
z jakých věcí se má skládat.

3. Dlouhodobá pomoc
Budeme uvažovat o přijetí rodiny nebo jednotlivců, kteří by chtěli zakořenit v ČR nabo počkat na
změnu poměrů ve vlasti. Pomoc by zahrnovala bydlení (podílet se na pořízení bytu) a samozřejmě i
pomoc při zabydlení (dokumenty, spolupráce se státem - cizinecká policie) a městem (matrika, trvalý
pobyt a pod.) jazyková pomoc (doufejme že z angličtiny do češtiny) pomoc s volným časem, kuchyní...
Zkušenosti ukazují, že je to obou stran užitek. A z dlouhodobého hlediska: Pokud se naše děti
rozmýšlejí, co budou studovat, tak třeba arabistika nebo politologie (Evropa - Blízký a Střední východ),
religionistika atp. vůbec nejsou marné...
Aktivity - brainstorming
•
•

Úkoly - další kroky

podpora jedné rodiny
Paulo, podpora olivového háje (projekt
Zdendy Fikejse)

•
•

•
•

•
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Zjistit co vše se dá konkrétně udělat pro
připravenost k dlouhodobé pomoci?
Zhodnocení kapacit sboru (doptat se
např. Přemka Pýtra na jejich zkušenost
s pomocí rodině z Barmy, které CB Mýto
pomáhá - znají tu praktickou část)
Zhodnocení finančních kapacit (Jana)
Zjištění kapacit a ochoty ostatních
spolupracujících subjektů (ekumeny,
města). Budeme jednat příští týden v
ekumenickém společenství farářů a
posléz s Městem Litomyšlí a orgány
státní správy. Budeme hledat koncepční
cesty pro běžence z další vlny, kteří
budou třeba ochotni zůstat zde,
případně pro ty, kteří už čekají v
utečeneckých táborech a mají blízko k
udělení azylu
tvorba webu pro Paula, kde bude možné
na mapce vybrat konkrétní strom a
adoptovat si jej (začátek práce po
dodání podkladů)

4. Informace
Pomoc uprchlíkům
http://www.pomocuprchlikum.cz/
Hyde Park ČT24, Rozumek Martin, ředitel, Organizace pro pomoc uprchlíkům.
http://www.ceskatelevize.cz:8080/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24
Facebook - Česko vítá uprchlíky
https://www.facebook.com/ceskovitauprchliky?fref=photo
Respekt - online speciál k Uprchlíkům:
http://www.respekt.cz/politika/exodus?
utm_source=respekt&utm_medium=header&utm_campaign=respekt-exodus
Další:
DVTV - Maďarské nádraží: Tisíce lidí téměř bez pomoci, říká svědek
http://video.aktualne.cz/dvtv/madarske-nadrazi-tisice-lidi-temer-bez-pomoci-rika-svedek/
r~a2a769f2517611e5b6b20025900fea04/
DVTV - Urban: Uprchlíci jdou za snem, zadrátovat hranice nejde
http://video.aktualne.cz/dvtv/urban-uprchlici-jdou-za-snem-zadratovat-hranice-nejde/
r~4557dcba524211e58f1e002590604f2e/
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