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Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE
„…Jsme moc rádi, že Českobratrská církev evangelická má svou Diakonii, která je rozšířena po
celé České republice. Právě o Svatodušních svátcích si připomínáme, že nás Duch svatý
postrkuje tak, abychom své víře dávali docela konkrétní výraz, i v tom, že pamatujeme na
sociální pomoc potřebným. Takže, milí přátelé, pamatujte štědře na sbírku, kterou vykonáme
na Boží hod svatodušní 4. června 2017.“
Daniel Ženatý, synodní senior ČCE
Milé sestry, milí bratři,
tradičně se rozhodnutím synodu koná na svatodušní neděli celocírkevní sbírka na Diakonii.
Letos bude její výtěžek určen na podporu dvou středisek: V Mostě zvýšíme bezpečí maminek
a dětí v azylovém domě tím, že vchod opatříme elektronickým zámkem. V Rýmařově zvýšíme
komfort seniorů koupí moderních polohovacích postelí. Děkujeme, že budete na sbírku
štědře pamatovat.
Nad tuto sounáležitost vyjádřenou finančně se i 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.
Další informace ke sbírce i celému Dni pro Diakonii najdete na www.denprodiakonii.cz.
Loni, v roce 2016, jsme ve sborech ČCE při svatodušních bohoslužbách vybrali a Diakonii
poskytli 536 562,- Kč. Je to moc dobře, děkujeme všem, hlavně těm, kdo svou obětavost
zvýšili. Jsme si vědomi, že ochota přispět Diakonii není samozřejmostí, nad kterou nikdo
nepřemýšlí. Vybízíme-li k obětavosti, zároveň Vás zveme k návštěvě středisek Diakonie.
Stavte se, přijďte se podívat, jak Diakonie pracuje. Vzájemná komunikace mezi členy církve
a pracovníky i klienty Diakonie upevní vztahy, kterými se evangelium zvěstované proměňuje
na konkrétní činy.
Posílejte, tiskněte: barevná verze plakátu / černobílá verze plakátu.
Díky.
Ondřej Titěra
druhý náměstek synodního seniora
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