diakonická správa k roku 2021
Diakonická správa k roku 2020-2021, po vzore predminulej správy 2018-2019 brata Martina
Vítka, sa chce oprieť informáciou o hlavnej diakonickej zbierke, už po mnohé roky tradične
vyzbieranej pri advente či už aj pri pôstnom období Církevního sboru ECAV v Praze.
Cez médium onlajn reflexie presbyterov sme zmapovali situáciu. Zhrnuli to za nás naše tri
Bohuznáme sestry, ktoré pracujú s oblasťou školstva, houmker, a financií; naši takouto diakonickou
činnost hodně brzdí koronakrize – přece je těch potřebných najednou víc, kontaktů na ně najednou
ale méně, protože obecně je teď méně kontaktů. Sbírky s množstvím kontaktů, i přes milion peněz,
se nyní většinou dějí přes nějaké servery typu Donio atd., z kontextu míst svého působení, a
vizuálně nepotřebují církve jako své zprostředkovatele.
Ak by ste však pri čítaní tejto správy, či potom niekedy, Vy konkrétni čitatelia, spoznali
nejaký nepovšimnutý príbeh, kde by páliativní pomoc nášho takmer sto členného cirkevného zboru
mohla uľahčiť ťažkosť aj za pomoci našej zbierky peniažkov na účet k fakturačnej skupine,
prosíme, kontaktujte nás kľudne kedykoľvek v budúcnosti. Vopred ďakujeme za spoluprácu!
V rámci správy by sa aj týmto písaním chcelo poďakovať celému nášmu presbyterstvu,
Bohuznámemu bratovi za slovo a sestrám, všetkým členom revíznej komisie, a tiež Bohuznámemu
bratovi za pravidelné vedenie rozvrhnutých bohoslužieb po cestovaní až k nám do Prahy a pred
vracaním sa späť do svojho domova; za sprievodnú hudbu zasielanú do imejlových schránok.
V slovách Bohuznámeho brata použijem zhrnutie práce presbyterstva: Členy presbyterstva
nevnímám jako funkcionáře, kteří mají naplnit úkoly podle rozvržení svých kompetencí, ale jako
členy sboru, kteří se ujali společného úkolu stmelovat církevní sbor a tvoří jádro společenství kolem
živého Krista u sv. Michala v Jirchářích.
Všetkým štyrom Bohuznámym bratom srdečná vďaka za ich vedúce ujanie sa zborovej
práce, keď možno sme všetcia členovia zboru boli doma za kybernetickým prostredím, a oni
pracovali s terénom. Keď my sme nemuseli vôbec byť účastní bohoslužieb onlajn, a oni svoje
prípravy vylievali pred kamerou.
Vďaka patrí rovnocenne aj všetkým členom Církevního sboru ECAV v Praze za svoje určite
jedinečné postoje voči blížnym, teda všetkým ľuďom, s ktorými mali možnosť prísť do vzťahov,
počas tohoto zvlášť príhodného roku. Je to obdobie, kedy sa možno toľko ako sme boli zvyknutí
neurobilo, ale sa možno nechali záležitosti viac oddýchnuť či odpočinúť pre azda aj inak schopne
žiť svoj život s tou ktorou rodinou, a s tou ktorou susedskou komunitou.
Pre náš sbor sa snáď odvynuli nejaké myšlienky, ktoré i z diakonického hľadiska môžu byť
akutálne a použiteľné v budúcnosti. Napríklad, čo sa týka osôb, ktoré nemajú s naším zborom nič
spoločné a nastavujú nám spoločné zrkadlo duchovného života, či duchovných/ spirituálnych
potrieb všetkých ľudí.
Z našich doterajších skúseností, naše diakonické zbierky boli tradično venované nečlenom
nášho zboru alebo ľuďom ktorí nevyznávajú našu vieru, alebo sú inak veriaci. Zároveň našou
snahou nebolo týchto ľudí nijako včleniť do nášho spoločenstva viery, či určite ich nijako nútiť do
vzťahu s nami. Našou snahou bolo pomôcť s ich zložitou situáciou a možno týchto ľudí urobiť
zozbieraným odliatkom i šťastnými. Zároveň sme dostali i my ich príbeh ako dar sa na určitých
trhlinách príbehu blížnych s prenikajúcou potrebou stotožniť. Pokračovaním začatého jedine Pánu
Bohu nech je vzdávána česť a chvála.
pre účel zborového konventu Církevního zboru ECAV
v Praze na nedeľu 23. 5. 2021 od 14 hod.
zozbierala Katarína Thapen
květen 2021

