Motivační list k Roku Vyznání a služby 2020 ve Slezské diakonii

Milé kolegyně a kolegové, uživatelé Slezské diakonie, příbuzní, dobrovolníci,
stážisté a přátelé,
Rok 2020 je ve Slezské diakonii Rokem vyznání a služby. Bylo tak
rozhodnuto v návaznosti na zřizovatele – Slezskou církev evangelickou a.v.,
která si v tomto roce bude připomínat 490 let od vzniku Augsburského vyznání.
Kromě vyznání, které bylo předneseno v Augsburgu, máme v Bibli množství
příkladů biblických postav, které svou víru v Boha odvážně vyznali. Můžeme
tyto postavy objevovat a jejich vyznáním se inspirovat. Jednou z podnětných
postav, která je často spojována se „službou lásky“ (diakonií), je jedna ze sester
Lazara – Marta. Ona svou víru v Spasitele vyznala slovy: Ano, Pane. Já jsem
uvěřila, že Ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. ( J 11, 27).
Pro naše vyznání víry v Boha nám může sloužit biblický verš z novoroční
bohoslužby SD: „ Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme:“ (Žid 10,
23). V našich duchovních ztišeních nás můžou vést např. i zamyšlení na každý
měsíc do Evangelického kalendáře pro rok 2020, která napsali zaměstnanci
Slezské diakonie.
K vyznání ústy patří činy. Můžeme se i v tomto nechat vést veršem:
„Služme Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ ( Žid 12, 28). Třicet let
činnosti Slezské diakonie si budeme v průběhu celého roku připomínat
a duchovní služba bude toho součástí. Oslavy budou završeny bohoslužbou
v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně 4. 10. 2020.
Pro povzbuzení k odvážnému vyznávání víry v Boha, jako i pro hledání
a nacházení pokoje můžou posloužit nabízené duchovní aktivity a podněty:
1. Novoroční bohoslužba - pro klienty a žáky školy SD, pro zaměstnance SD

i ústředí církve, dobrovolníky a přátele. Byla to příležitost vykročit
do nového roku s osobním požehnáním (7. ledna - kostel SCEAV v Č. Těšíně).
2. Setkání zaměstnanců SD, kteří organizují duchovní chvilky na svém
středisku- příležitost ke sdílení příkladů dobré praxe a také potřeb zaměstnanců
a klientů v duchovní oblasti. Představíme nový misijní nástroj, pomocí kterého
si člověk vytváří obraz o Bohu a Jeho působení v životě. Setkání se účastní také
paní náměstkyně SD a jeden z členů církevní rady. Termín: 25.2.
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3. Setkání duchovních, kteří slouží jako dobrovolníci ve střediscích SD - setkání
duchovních a dobrovolníků, kteří poskytují duchovní péči na střediscích SD,
za účasti p. ředitelky SD a br. biskupa SCEAV. (2. března- pondělí, v 10:00 hod.).
4. Duchovní konference Buď světlem a solí: na jaře (7. dubna) a na podzim s přednáškou, možností sdílení, svědectví, modlitbami a písněmi.
5. Neděle diakonie – příležitost slavit bohoslužbu s pozvaným střediskem SD –

s klienty a zaměstnanci. Plánované Neděle diakonie: 2.2.v Třanovicích + Hav.Bludovicích, 8.3. v Gutech, 19.3. v K. Lhotce, 19.4. v Č. Těšíně, 3. 5. V Karviné,
30. 8. ve Stonavě, 6.9. v Hav.- Suché. Sbory SCEAV, kt. organizují Ned. diakonie
sami: 19.1.- Třinec + Oldřichovice, 24.5.- Písek, advent –Albrechtice
(+vystoupení- škola SD). Počítáme s Dnem diakonie v N. Jičíně (ČCE, červen).
6. Diakonická bohoslužba v oblasti –dle zájmu a domluvy můžeme zorganizovat

bohoslužbu přímo v oblasti – během týdne.
7. „Den ticha“ v postním období/ na podzim: – nabídka termínu 10.3. –
půldenní zastavení je příležitostí k přerušení denní rutiny pro naslouchání
a modlitbu. Ticho má svůj význam k obnově vztahů – k sobě samému,
s druhými, s Nejvyšším. V případě zájmu oslovte svého oblastního vedoucího
nebo kohokoli z duchovní služby. Den ticha v oblasti N. Jičín: 15.5.
8. Seminář pro zaměstnance s názvem „Poslední dny, pokojné umírání“-

základní orientace v péči o umírajícího člověka, vhled do škály potřeb lidí
v terminální fázi, komunikace s rodinou, strachy a naděje. Termín: 22. 4.
9. Evropské setkání nad Biblí – pozvání pro rodinné příslušníky dětí
s mentálním postižením i pracovníky k Setkání do Berlína. Účastníci se budou
věnovat tématu: „Uprostřed starostí a strachu. Tvořit pokoj a zažít ho.“ Překlad
z němčiny do češtiny zajištěn. Termín setkání je od 14. 5. do 18. 5., přihlášky
do 10. 4. Kontakt na spoluorganizátora: David Pasz, tel.: 737 168 028.
10. Letáček o duchovní službě- nabídka letáčku o činnosti duchovní služby
ve SD – k informaci pro nové klienty a zaměstnance.
Na všechny duchovní aktivity a setkání se těšíme a srdečně zveme.
Tým pastoračních pracovníků ve SD: Miriam Szőkeová, Ewa Pawlasová, David
Pasz

