Staršovstvům farních sborů ČCE
V Praze 8. března 2017
Milé sestry a milí bratři,
pomoc má mnoho tváří a jednou z nich je i duchovní
podpora těch, kteří pomáhají. Sloužit je poslání církve a
různé diakonické aktivity sborů - i práce Diakonie ČCE takové poslání s vděčností a odpovědně naplňují. Na této
cestě si každé společenství zaslouží podporu a
povzbuzení. Mimo samotnou výzvu evangelia ke službě je
důležitou podporou vědomí společenství. Vytvořit
společenství, v jednom kostele, v jednom světě, spojené
vědomím jednoho poslání, to je účel výzvy, kterou k Vám
směřujeme.
Máme naději, že naše vzájemné spojení ve
slavení liturgie či modlitbě bude užitečná a povzbuzující
nejen pro nás, ale bude také dobrým svědectvím pro
okolní svět.

Pracovat v Diakonii a pro Diakonii mně
vždy dávalo a dává smysl. Jsem moc
rád, že evangelická církev má svou
Diakonii. Věnuje se tak dlouhodobě,
systematicky a profesionálně pomoci
těm, kteří ji potřebují. Seniorům, lidem
se zdravotním postižením, těm na okraji
společnosti, umírajícím. Je skoro až s
podivem, že ačkoliv jsme my evangelíci
menšinovou
církví
v
českém
„ateistickém“ státě, vyrostla zde po
revoluci, jak věřím s Boží dopomocí,
naše Diakonie do dnešní podoby a
velikosti. Myslím, že na to můžeme být
hrdí a skutečnost, že církev plní své
poslání pouze tehdy, pokud má svou
diakonickou
dimenzi,
si
máme
pravidelně připomínat a v našich
sborech o tento rozměr církve pečovat.
Jan Soběslavský

Svatodušní neděle je tradičně ve sborech Českobratrské
církve evangelické spojena s Diakonií. Toto spojení je
„materiálně“ vyjádřeno konáním celocírkevní sbírky na
projekty Diakonie ČCE. Nechceme zůstat jenom u
materiální podpory diakonické práce, chceme ji rozšířit i o duchovní, liturgickou či společenskou
rovinu. Svatodušní neděle 4. června 2017 ať se stane v ČCE Dnem pro Diakonii.
Vybízíme sbory ČCE, aby na svatodušní neděli pamatovali na diakonickou práci také při slavení
bohoslužeb. K tomuto účelu Vám předkládáme pracovní texty, které lze použít při přípravě liturgie
bohoslužeb. Materiály pro Vás připravili Lenka Ridzoňová, Tomáš Vítek (modlitby), Daniel Heller
(liturgie Večeře Páně) a Jiří Tengler (homiletické poznámky a výběr biblických textů). Všechny
materiály včetně plakátu, textu do ohlášek, a archivu minulého ročníků najdete na
www.denprodiakonii.cz
Nabízíme i několik dalších podnětů, jak spojit sborový svět se světem Diakonie a diakonické práce:
- pozvat zástupce blízkých středisek či škol Diakonie (nebo zástupce z vedení Diakonie) na
bohoslužby
- hostit program o práci blízkých středisek či škol Diakonie
- uspořádat charitativní prodej výrobků z Diakonie
- domluvit si exkurzi či zájezd do některého ze středisek či některé ze škol Diakonie
Doufáme, že Vám tento materiál a jeho podněty pomohou při přípravě svatodušních bohoslužeb ve
vašem sboru nebo Vás inspirují k dalšímu programu či spolupráci s blízkým střediskem či školou
Diakonie. Oslavme společně letošní svatodušní neděli jako Den pro Diakonii.
Se srdečnými pozdravy
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