Dvojnásobná slávnosť DIAKONIE na strednom Považí
„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych
a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky
a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“

Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 23.
nedele po svätej Trojici - 3. novembra 2013, keď veriaci z CZ ECAV Považská Bystrica a jeho širokého
okolia prežívali dvojnásobnú, povznášajúcu slávnosť. Zhromaždili sa do zrekonštruovaných priestorov
Zborového domu s kostolom na slávnostné služby Božie, v rámci ktorých bola odovzdaná Zriaďovacia
listina nového denného stacionára SED Považská Bystrica. Zároveň si pri tejto príležitosti pripomenuli
a oslávili 10. výročie posviacky a otvorenia Domova sociálnych služieb - SED Košeca.
Zborová poddozorkyňa Ľubica Juríčková spolu s konfirmandkami v úvode slávnostných
služieb Božích privítala vzácnych hostí: biskupa VD ECAV Slavomíra Sabola, dozorcu VD ECAV Jána
Brozmana, administrátora seniora TUS Mariána Kaňucha, farára Johanesa Hillgera z Lutherstadt
Wittenberg SRN, farára Petra Andrejčáka zo Slovinska, ďalších farárov z ECAV, hostí z ekumény,
riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského, predstaviteľov Ústredia Evanjelickej diakonie z Bratislavy, hostí zo
štátnej správy a miestnej samosprávy, početných domácich viery, ale aj veriacich z okolitých
cirkevných zborov, spolupracovníkov a priateľov diakonie, ako aj početnú skupinu cirkevníkov z CZ
ECAV Kremnica so svojím nám. farárom Jozefom Pacekom.
Mohutný spev bohoslužobného zhromaždenia bol doprevádzaný nielen organom, ale aj
sláčikovými nástrojmi hudobníkov z Piešťan a Považskej Bystrice, čo ešte viac umocnilo celú
atmosféru. Program slávnostných služieb Božích, ktorých sa zúčastnilo okolo 400 veriacich, obohatili
aj spevokoly z CZ ECAV Podlužany a zo Slovenského zboru ECAV v Prahe.
Celé služby Božie sa niesli v znamení vďaky za Božiu milosť, vznešené dielo, ktoré Pán Boh
počas desiatich rokov prevádzky SED Košeca požehnával. Slávnostný kazateľ, dôstojný brat biskup
Slavomír Sabol, založil kázeň slova Božieho na text apoštola Pavla, ktorý v liste Rímskym píše: „My,
silní, povinní sme teda znášať slabosti nevládnych, a nie v sebe mať záľubu. Každý z nás nech myslí na
svojho blížneho, aby mu to bolo na dobro, na budovanie.“ (R 15, 1-2) V kázni vysvetlil kto nám je
vlastne blížny a podčiarkol dôležitosť diakonickej práce v cirkvi ako neoddeliteľnej služby lásky
a pomoci núdznym a na pomoc odkázaným ľuďom. K tým sme, ako silní, poslaní, aby sme im
pomáhali, ich sa ujímali a rozdávali nádej všade tam, kde ju mnohí ľudia nevidia. Veď napokon –
akákoľvek duševná či duchovná pomoc a praktické skutky lásky a milosrdenstva vedú k „oslave Boha
a Otca nášho Pána Ježiša Krista.“ (R 15, 6)
Po zvesti Božieho slova nasledovali modlitby vďaky kňazov i pracovníkov diakonie za Božiu
milosť, požehnanie, vedenie a zároveň prosby o Božie požehnanie do ďalších rokov práce v SED
Košeca i v novozriadenom diakonickom stacionári SED Považská Bystrica.
Nasledovalo odovzdanie Poverovacích listín k zriadeniu denného diakonického stacionára
riaditeľom Evanjelickej diakonie ECAV Jánom Hubom ako aj vecného daru. Z úst významných hostí
odzneli mnohé slová vďaky, uznania a gratulácie k okrúhlemu jubileu košeckej diakonie.
Riaditeľ SED Košeca Marcel Breče pri tejto príležitosti odovzdal ďakovné listy pracovníkom
SED Košeca, ktorí v tomto zariadení pracujú už od jeho začiatkov. Vzácny hosť z Lutherovho mesta
Wittenbergu, farár J. Hillger, ktorý je už 34 rokov v priateľskom vzťahu s diakonom Ľubomírom
Marcinom, zakladateľom, budovateľom a správcom SED Košeca, odovzdal osobné ocenenia jemu ako
aj riaditeľovi SED Košeca Marcelovi Breče – zlaté diakonické kríže za takmer 19 ročnú obetavú službu
konanú pre evanjelickú diakoniu. Rovnako odovzdal strieborné diakonické kríže vrchnej sestre Anne

Kušnírovej a najdlhšie pracujúcim zamestnancom SED Košeca. Simultánne prekladala sestra Erika
Sukovská.
Pozdrav so srdečným poďakovaním v mene generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša
Klátika predniesol riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský. Dlhoročný priateľ SED Košeca, rímskokatolícky kňaz
Peter Valent, na príklade vlastnej matky, ktorá je deväť rokov v starostlivosti SED Košeca, poukázal na
potrebu a vzor praktickej kresťanskej služby – diakoniu v duchu ekumenickej otvorenosti. Rovnako
boli prečítané pozdravné listy od reverenda Dušana Tótha z kanadského Toronta, krajinského biskupa
a dlhoročného priateľa - podporovateľa SED Košeca Franka Otfrieda Julyho zo Stuttgartu SRN.
Prečítané boli aj pozdravné listy od superintendenta ECAV v ČR Mariána Čopa a MUDr. Viliama
Cibika. V zastúpení VÚC Trenčín bohoslužobné zhromaždenie pozdravila vedúca soc. odboru Elena
Behrová, pričom vyzdvihla úroveň poskytovaných sociálnych služieb a vybavenosť tohto sociálneho
zariadenia, ktoré sa radí v rámci trenčianskeho kraja na popredné miesto. Primátori miest Považská
Bystrica, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica a Ilava ako aj starosta Košeckého Podhradia odovzdali
čestné uznania a diplomy pre SED Košeca za dlhoročnú vzájomnú spoluprácu.
Starosta obce Košeca Radomír Brtáň zhodnotil desať rokov činnosti SED Košeca a v
prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva odovzdal jeho štatutárom významné ocenenia obce.
Dnes toto sociálne Účelové zariadenie ECAV na Slovensku - SED Košeca sa radí medzi najväčšie v sieti
Evanjelickej diakonie a spĺňa všetky požadované parametre, ba až nadštandardy. O kvalite
a poskytovaní sociálnych služieb v tomto zariadení svedčí aj stopercentná obsadenosť a takmer
každodenný dopyt nových – potencionálnych klientov, či ľudí hlásiacich sa do zamestnania. Stredisko
je vnímané okolím ako bezkonkurenčné a veľmi dobre známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,
či za oceánom. Kapacita zariadenia je 65 lôžok prevažne v jednoposteľových izbách so sociálnym
zariadením, rehabilitáciou, vlastnou kuchyňou, práčovňou, solár systémom, ambulanciou pre lekára,
spoločenskými priestormi a neposlednej miere kaplnkou, kde nepretržite už desať rokov zaznieva
Božie slovo a prisluhuje sa sv. Večera Pánova. Kolektív 36 odborne spôsobilých pracovníkov
a mnohých dobrovoľníkov sa svojou obetavou službou stará prevažne o ťažko zdravotne
postihnutých klientov. Doposiaľ v SED Košeca bolo dôstojne a príkladne zaopatrených 226 klientov.
Za desaťročnú nezištnú, obetavú službu poďakovala správcovi SED Košeca Ľubomírovi
Marcinovi a riaditeľovi SED Košeca Marcelovi Breče predsedkyňa správnej rady Anna Kušnírová a za
CZ ECAV Považská Bystrica poddozorkyňa Ľubica Juríčková.
Pred záverečnou liturgiou si bohoslužobné zhromaždenie modlitbou a hudobnou skladbou
uctilo požehnanú pamiatku mladej spolupracovníčky košeckej diakonie Janky Galanskej pri 10. výročí
jej tragického skonu. Na záver služieb Božích sa mohutne niesla kostolom a zborovými priestormi
hymnická pieseň SED Košeca – Tisíce svetov, ktorú krátko pred svojou smrťou zložil už zvečnený ev.
kňaz – básnik Milan Kraus, dožívajúci jeseň života so svojou manželkou práve v SED Košeca.
Veríme, že tak, ako Pán Boh viedol a požehnával obetavú službu v SED Košeca počas celých
desiatich rokov, aj v novom SED Považská Bystrica bude prítomný so svojou žehnajúcou rukou, aby
pri všetkých obetiach, práci a službe bol oslávený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, v zmysle slov
apoštola Pavla Galatským 6, 2: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“
Jozef Pacek

