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Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE na svatodušní neděli 20. května 2018
Ó, jak to voní, když se jídlo nese ke stolu…
Výtěžek z letošní svatodušní sbírky přinese pomoc tak milou,
jak příjemná je vůně právě uvařeného oběda. Obyvatelé
střediska Diakonie ve středočeské Libici se totiž díky této sbírce
dočkají nově vybavené kuchyně a jídelny. Obojí si senioři
rozhodně zaslouží: současné vybavení kvapem dosluhuje a
některé je již v havarijním stavu. Věříme, že i ryze praktická
věc, jako je moderní stravovací zázemí, povede k příjemnějšímu a hodnotnějšímu životu lidí
v našich domovech. A to je náš cíl. Zapojte se, prosím, a pomozte nám ho naplnit.
Tak díky za ty dary, vůně, chutě, tvary… Dobrou chuť!
Milé sestry, milí bratři,
tradičně se rozhodnutím synodu koná na svatodušní neděli celocírkevní sbírka na naši Diakonii.
Trvejme na tom, že je „naše“ a my jsme její součástí. Poslání a smysl své práce Diakonie vyjadřuje
ve zkratce čtyřmi hodnotami, které církevní organizaci charakterizují i zdobí zároveň. Hlasme se
k nim všichni: Milosrdenství není akt povýšenosti, ale dar, který jsme sami od Pána Boha dostali
a chceme dál dávat do světa. Fortelnost vyjadřuje poctivost v díle. Vím, co dělám, vím proč
a ručím si za to. Církev i Diakonie tvoří společenství mezi lidmi i s Bohem. Nechci být sólista
a ani nemusím. Vyznáváme i pracujeme spolu a pro druhé. Dobrou nadějí nepojmenováváme jen
budoucnost. Není nám jedno, co bude zítra či za deset let. Z příběhu Pána Ježíše máme navíc
jistotu, že k práci, kterou děláme, se Stvořitel a Soudce přiznává už nyní a bude stále.
Všem, kdo v Diakonii pracují profesionálně nebo dobrovolnicky, všem, kdo přispívají finančně
i všem kdo se za ni modlí, patří velké poděkování.
Koupí-li církev pro Diakonii kuchyň, bude to skvělé. Jsem si jistý, že Diakonie v ní bude dobře
sloužit.
Ale ta Hostina, ke které jsme zváni všichni Kristem Pánem, ta už je připravená. Pojďte tedy,
všichni společně jsme zváni!
Více na www.svatodusnisbirka.cz.
Loni, v roce 2017, jsme ve sborech ČCE při svatodušních bohoslužbách vybrali a Diakonii poskytli
662 311 Kč. Azylový dům v Mostě byl vybaven moderními a kvalitními zámky pro bezpečnější
život dětí i maminek. Senioři v Rýmařově dostali nové speciální matrace proti proleženinám.
Děkujeme Vám.
Ondřej Titěra
druhý náměstek synodního seniora
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