OPEN SPACE
Sjezd 2019
open
otevřít (se); zahájit; otevřený; upřímný; přístupný; ochotný naslouchat
space
prostor; místo; (volná) plocha; prostranství
vesmír; kosmos
místo nebo mezera (mezi slovy, mezi řádky)
prostor chápaný časově jako doba, časový úsek
Pár myšlenek kolem Open Space
K čemu?
Pro koho?
Ke komu?
S kým?

Člen celku, blízkost, místo pro všechny, spolupráce, nebýt sám; vzájemná pomoc; osobní růst díky
druhým; společenství člověka proměňuje, přetváří, ovlivňuje

Hluk, ruch, křik, šum; nedostatek prostoru pro sebe sama, ztrácení se, nepřehlednost, zmatek, únava,
nesoustředěnost; bublina; být spolu s těmi, kteří mi nesedí
Církev jako open space – dosaď si plus a mínus
Bohoslužby jako open space - dosaď si plus a mínus
Já křesťan jako open space - dosaď si plus a mínus
Pro koho ano, pro koho už ne?
- Máme jako církev v otevřenosti nějaké limity?
- Mám limity v otevřenosti já jako křesťan?
- Cítím nějaké limity církve, sboru, mládeže vůči mně?
- Můžu (můžeme) s limity něco dělat?
Možná témata
Bohoslužby jako otevřený prostor pro experimentování
Různé druhy spirituality
Jak se mohu podílet na tvaru bohoslužeb
Pomoc má mnoho tváří: Diakonie, Charita a já
Slyšíme se – umíme si naslouchat? V církvi? Ve sboru?
Spolupráce nebo one man show?
Lidský open space versus Boží open space
Já, já, já, jenom já – umím dát prostor druhému?

Církev jako otevřený prostor umění
Ekumena – otevřenost církvím
Mládež jako setkání party kamarádů?
Noc kostelů
Církev – pro koho ještě ano a pro koho už ne? Máme hranice? Dokážeme být pro všechny?
Jsme jako křesťané srozumitelní?
Co otevřeného se děje
Umělecký festival Take Care – navracíme církev umělcům a umělce církvi
Noc kostelů
Pastoral Brothers
Církev za oponou

Tipy na otevřenou akci aneb co by mohla mládež
Hudební nebo divadelní minifestiválek
Fair trade snídaně jako veřejná akce
Sousedská káva
Společné vaření s jinou mládeží
Příprava bohoslužeb – třeba na popeleční středu, velikonoční pondělí, večerní bohoslužby, Taize
bohoslužby
Adopce na dálku nebo jiná forma pomoci
Brigáda v jiném sboru
Koho pozvem? Pozvání mládeže z jiného sboru na společnou mládež či akci
Víkendovka pro děti či seniory
Program pro středisko Diakonie, domov důchodců apod.
Návštěva starších a nemohoucích členů sboru s kytarou a písničkou
Noc mládeží – připravit program a pozvat mládeže a kamarády z okolí
Ekumenická mládež
Biblické příběhy
Zacheus (L 19, 1-10)
Kvůli Ježíšovi se vydal ze svého domu do otevřeného prostoru, kde se na něho dívali skrz prsty; tedy
otevřený prostor jako nepříjemné místo. Díky Ježíšovi je přijat, patří do Božího i lidského společenství
(má místo v onom Open Space), nemusí se už schovávat.
Ježíš vyhání kupce z chrámu (Mk 11, 15-18)
Chrám jako open space. Čím vším ho zaplevelujeme a zaneřáďujeme. Čím vším rušíme? Ježíš jako ten,
kdo může pročistit. I nás.
Posedlý v Gerase (Mk 5, 1-20)
Čím vším jsme posedlí my? Čím se plníme a čím jsme přeplnění? Jsme otevření vůči druhým? Jsme
velkorysí? Nebo uzavření, netolerantní, lakomí, úzkoprsí, tvrdí, bezcitní?

