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Celocírkevní sbírka pro Diakonii ČCE na Boží hod svatodušní 5. června 2022 

 

„Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude na věky skála mého srdce a můj podíl. Mně v Boží 

blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště.“ Žalm 73,26.28 

Milé sestry, milí bratři, 

snad si dobře poslední dobou uvědomujeme, že mít jisté a bezpečné místo pro život vůbec není 

samozřejmost. Touží po něm ti, kdo ho nemají, velmi vážit si ho máme my, kdo ho máme. Věřící 

člověk to pak nechápe jako něco, na co má právo a samozřejmý nárok, ale jako dar. 

Tradičně se rozhodnutím synodu koná na svatodušní neděli, tentokrát 5. června, celocírkevní sbírka 

pro Diakonii. 

V letošní sbírce podpoříte nově vznikající chráněné bydlení na míru v Litoměřicích. Bydlení 

bude ušito na míru svým obyvatelům – dospělým lidem s mentálním postižením – podle jejich 

možností: od komunitních bytů s vyšší mírou podpory až po garsonky pro jednotlivce. Část klientů 

dosud žije v původních rodinách. Mají potřebu se osamostatnit, bydlet nezávisle na rodičích. Také 

rodiče s postupujícím věkem cítí, že již ztrácí sílu dostatečně zajistit své hendikepované 

děti. Chráněné bydlení jim nabízí řešení. Klienti budou bydlet nezávisle, s potřebnou asistencí. 

Zároveň neztratí kontakt se svými blízkými. Prvním obyvatelům se služba otevře již v lednu 2023. 

Děkujeme Vám za podporu. 

V loňském roce jsme ve sborech ČCE při svatodušních bohoslužbách vybrali a Diakonii poskytli 

710 453 Kč pro rekonstrukci školy V Zápolí v Praze – Michli.  

Na rekonstrukci školy a stavbu nových domovů pro seniory pravidelně přispívají také členové 

společenství dárců Diakonie. Budeme rádi, když rozšíříte jeho řady. Více najdete 

na www.diakonie.cz/darci. Moc děkujeme. 

 

Ondřej Titěra 

náměstek synodního seniora 

 

 

Sbírku odesílejte, prosíme, na účet číslo 7171717171/2700, variabilní symbol: 911120xxxx  

(xxxx = čtyřmístné identifikační číslo sboru, individuální dárci píší místo křížků 2022) 


