Košeca
Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci si vo štvrtok 15. septembra t.r. (deň
pracovného pokoja) pripomenulo 15. výročie svojho vzniku. Pri tomto vzácnom jubileu sa
konali slávnostné služby Božie s posviackou zrekonštruovanej budovy SED v Košeci. Stalo sa
tak vďaka finančným prostriedkom získaným cez Eurofondy, na základe úspešne
vypracovaného projektu v sume 508.000 Eur, ako aj ďalšieho projektu z lotérií v sume 7.800
EUR na materiálovo technické vybavenie telocvične s rehabilitáciou.
Na úvod služieb Božích v areáli vynovených budov a nádvoria veriacich a vzácnych
hostí privítal správca, zakladateľ a neúnavný budovateľ SED Košeca br. Ľubomír Marcina.
Dôstojný brat gen. biskup Miloš Klátik v kázni Božieho slova a zároveň posväcujúcej reči
zvýraznil službu lásky – diakoniu, neoddeliteľnú praktickú službu evanjelickej cirkvi v zmysle
biblických slovMt 5,16 : „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi ...“ Zvýraznil, že máme byť svetlom
pre druhých – jasným a viditeľným, nie skrytým. A práve v takýchto zariadeniach sa stáva
kresťanstvo viditeľným. Ku stolu Pánovej milosti pozval brat senior Jozef Havrila, ktorý
početné bohoslužobné zhromaždenie pozdravil aj v mene TUS. Posilnení a povzbudení
svätou Večerou Pánovou boli všetci, ktorí pokľakli pred oltárom: hostia,spolupracovníci, ale
predovšetkým obyvatelia SED a ich rodinní príslušníci.Medzi hosťami bola aj vzácna sestra
Jarka Malinčíková, obetavá činovníčka v slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore sv. Pavla
v Toronte (Kanada).Organovou hrou poslúžila kantorka Jaroslava Polláková, spevom
a hudbou mládež a dojímavou básňou poddozorkyňaĽubica Juríčková, všetci z CZ Považská
Bystrica. Pozdravné slová za prítomných hostí z Ústredia EDECAV predniesol jej riaditeľ Ján
Huba, pripomenúc 20-ročnú novodobú históriu a súčasnú službu Ev. Diakonie. K pozdravu sa
pridali aj hostia zo Slovinska br. Gejza Filo – riaditeľ Slovinskej diakonie a farár v Ľubľane,
ktorý spolu s br. Petrom Andrejčákom, biskupským kaplánom a vedúcim pracovníkom
diakonickejpodpornice odovzdali SED Košeca vzácny dar – olejomaľbu „Cesta“. Dar prevzal
riaditeľ SED v Košeci Marcel Breče, pod vedením ktorého bol projekt z Eurofondov úspešne
vypracovanýa v priebehu ôsmych mesiacov aj v plnej miere zrealizovaný. Starosta obce
Košeca Radomír Brtáň v príhovore vyzdvihol prínos tohto zariadenia nielen pre obec, ale aj
široké okolie, poďakujúc vedeniu a personálu za všetku službu, ktorá sa tu koná na vysokej
profesionálnej úrovni a v nadštandardne vybavených priestoroch. Po záverečnej liturgii
a zaspievaní hymny „Hrad prepevný“ sa 11 duchovných na čele s br. gen. biskupom Milošom
Klátikom a s ďalšími hosťami presunuli do parkovej časti areálu, kde symbolicky zasadili
v poradí už piaty „strom reformácie“. Certifikát o zasadení odovzdal vedeniu SED v Košeci br.
riaditeľ GBU Dušan Vagaský.
Po skončení služieb Božích sa zúčastnení mohli oboznámiť s priestorovým vybavením
zariadenia. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie pod vedením kuchárov, vrchnej sestry
A. Kušnírovej, personálu SED, a tak v bratských rozhovoroch a pri živej hudbe mnohí zotrvali
až do večerných hodín.Aj týmto podujatím sme zvýraznili a pripomenuliprepotrebnú
praktickú službu cirkvi – diakoniu. Pri jej 20-ročnom jubileu jej prajeme hojnosť Božej milosti
a požehnania, no predovšetkým ochotných a obetavých pracovníkov nezištne slúžiacich
a naplňujúcich odkaz Pána Ježiša Krista: „Choď a rob podobne ....“(L 10, 37)
Jozef Pacek

