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Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE
„Žijeme ve svobodě, práci Diakonie přijímáme často s hrdou vděčností. Těší nás, že je
společností respektována. Chvalme Boha ve svých shromážděních za čas svobody. Děkujme
Bohu za dar Diakonie, za každý čin, který pomáhá nést bolest, nemoc a samotu. Prosme Boha
o naději a vytrvalost pro všechny, kdo v Diakonii pracují. Modleme se za ty, kdo jsou slabí a
potřebují pomoc druhých. V konání dobra neumdlévejme.“
Daniel Ženatý, synodní senior ČCE
Milé sestry, milí bratři,
tradičně se rozhodnutím synodu koná na svatodušní neděli celocírkevní sbírka na Diakonii.
I letos bude její výtěžek určen na podporu diakonických klientů, konkrétně na jejich
rehabilitační pobyty. Ty budou připraveny na míru dětem ze speciálních škol, lidem se
zdravotním postižením nebo seniorům. Vedle odborné péče nebo výletů do krásné přírody
přinesou pobyty i důležitý prostor pro setkání a spolubytí. Děkujeme, že budete na sbírku
štědře pamatovat.
Nad tuto sounáležitost vyjádřenou finančně se letos můžeme propojit s pracovníky Diakonie
ČCE, jejími klienty i se všemi, kdo tuto neděli na Diakonii myslí, společnou liturgií při vlastních
svatodušních bohoslužbách. Slavme Den pro Diakonii. Společné biblické čtení, společné
modlitby i slavení večeře Páně ať nám všem pomůže vnímat obecenství, které navzájem
tvoříme, i břemena, která chceme navzájem nést. Chceme tak činit ve jménu Pána Ježíše
Krista, který sám slíbil být svorníkem obecenství, kde se tak koná.
„Jsou rozdílné služby, ale tentýž Pán.“ /1. Korintským 12,4/
Další informace ke sbírce i celému Dni pro Diakonii najdete na www.denprodiakonii.cz.
Patří se také poděkovat Vám za účast na loňské sbírce, jejíž výtěžek byl bezmála 520 tis. Kč.
Bylo to tedy dost na to, aby středisko Diakonie ve Dvoře Králové nad Labem mohlo částku
150 tis. Kč použít na změnu systému vytápění svého objektu a středisko Západní Čechy
investovat 350 tis. Kč z této sbírky do oprav Domova Radost v Merklíně.
Zůstatek sbírky byl z rozhodnutí synodní rady převeden do fondu sociální a charitativní
pomoci, konkrétně na pomoc uprchlíkům.
Ondřej Titěra
2. náměstek synodního seniora
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