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„Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“

L

„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.“ Slová Wilhelma Loheho, zakladateľa bavorskej diakonie, boli 3. októbra mottom slávnostných služieb Božích na nádvorí Strediska evanjelickej
diakonie (SED) v Košeci, ktoré boli venované dvom jubileám – 13. výročiu založenia SED a 5. výročiu poskytovania sociálnych služieb v plnej prevádzke zariadenia.

L Slávnostné služby Božie otvoril príchod sprievodu zúčastnených duchovných z celého seniorátu. Vlajku s logom
evanjelickej diakonie niesol riaditeľ SED Marcel Breče.

L

Kazateľom pri tejto príležitosti bol generálny biskup Miloš Klátik. Za základ zvesti Božieho slova
si zvolil biblické texty Mk
10 a Jk 1, 27. Pripomenul,
že október je mesiacom úcty k starším
ľuďom, no úctu nemáme prejavovať
len v tomto mesiaci,
ale každý deň
v roku. V kázni priblížil aj dôležité etapy vývoja evanjelickej diakonie na Slovensku a zameral sa
na vznik SED v Košeci 6. septembra
1996. „Pán Ježiš nám tu nechal príklad, ako sa máme
starať o iných a slúžiť službou lásky,“ uviedol na margo práce košeckého zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí pracujú v tomto zariadení so slovami, že vedenie ECAV si ich
prácu nesmierne váži. Neobišiel ani problematiku nového
zákona o sociálnych službách (písali sme o nej v EPST č. 38,
pozn. red.) a prisľúbil, že v tejto veci podnikne ďalšie potrebné rokovania.

Program
slávnostných
služieb Božích
obohatili vystúpenie spevokolu z Trenčína, ako aj
melódie v podaní dychovej
hudby.

L

K oslave dvoch výročí SED sa v tento deň
pridalo aj milé jubileum.
Vrchná sestra a duša celého zariadenia, ktorej
obetavú prácu poznajú
nielen v blízkom, ale aj
vzdialenom okolí, mala
totiž narodeniny. Za jej
láskavú službu ľuďom
v núdzi sa jej poďakovali predstavitelia zariadenia i generálny biskup.

L Stredisku evanjelickej diakonie v Košeci prišli k významným jubileám „zablahoželať“
veriaci z celého Slovenska.

L Vďaku za starostlivosť v tomto zariadení Pánu Bohu v modlitbách vysielali aj samotní obyvatelia SED, ktorí tu trávia jeseň
svojho života, resp. sú odkázaní
na pomocnú ruku ochotných
zdravotníckych pracovníkov.

L

Pamiatku na svoju prvú návštevu v Košeci bude mať i generálny biskup M. Klátik. Od vedenia SED totiž dostal vzácny dar
– drevorezbu Lutherovej ruže.
Z. Zimániová, Foto: J. Valaštiak

L Obohatením služieb Božích bola hymna SED, ktorú pre
obyvateľov i pracovníkov zložil farár Milan Kraus. Práve
v tomto stredisku dožil jeseň svojho života.

Tranoscius a. s.
Tranovského 1
031 01 Liptovsk˘ Mikulá‰
„D+2“

Úver poštovného
031 01 Liptovsk˘ Mikulá‰ 1

