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Slovo úvodem

Den pro Diakonii
Setkávání sbližuje. Proto se v brněnském

středisku Diakonie ČCE každoročně koná
akce nazvaná Den pro Diakonii. Ten le-

tošní se uskutečnil 28. června na zahradě
Blahoslavova domu, kde se sešli zaměst-

nanci, členové dozorčí rady a zástupci
spřízněných farních sborů, aby spolu

prožili příjemné odpoledne. Po krátkém

představení všech přítomných se ujala
slova paní farářka Radka Včelná, aby nás
duchovně povzbudila a požehnala novým
pracovníkům střediska. Byl čas na zpíváSrpen – ještě pořád je čas prázdnin. Pro

ní, povídání i na občerstvení. Zkrátka na

děti ještě (jen!) měsíc volna, pro některé

to, být spolu i mimo pracovní dění.

čas využít. Netřeba cestovat do dalekých

Lenka Strnadlová

dospělé příslib volných dní. Pojďme ten
zemí, netřeba plánovat a balit, stačí vyjít
za hranice města, opustit známé a vyšlapané cesty a objevit něco nového.

Ty nejhezčí zážitky většinou nepřicháze-

jí na místech, kde to čekáme, ale právě
na místech zastrčených, nečekaných, na

odbočkách z hlavních cest. Přála bych

nám všem žít „tady a teď“, netrápit se tím,
co bylo, co bude. Přála bych nám pokoj,

zní to jako balzám na duši. Právě v téhle
době, kdy člověk, aby obstál, pracuje

a ohání se od rána do večera. Mnohdy
o víkendech doháníme to, co jsme ne-

stihli v týdnu. Až jednou tělo řekne dost!
Pocítíme silně, že potřebujeme zabrzdit,
zastavit se, odpočinout, nadechnout se…

Pojďme se občerstvit a vydechnout, těšit

se z krásy všedních dní, z přírody, z věcí
zdánlivě obyčejných, z toho, že jsme tady
a teď…

Petra Stávková

Letní podvečer s dárci
Druhé červencové úterý se na terase

brněnské Diakonie setkali naši dárci a
podporovatelé. Vážíme si těch, kdo naše

středisko pravidelně finančně podporují,
a tímto setkáním jsme jim chtěli jednak
poděkovat a jednak je seznámit s čin-

ností našich jednotlivých služeb i s plány
do budoucna. I přesto, že byly přes den
tropické teploty, čekal nás vlahý podvečer plný příjemného povídání a seznamo-

vání. Od jedné z našich podporovatelek

jsme také dostali na tento večer množství
výborných zákusků, které přišly vhod ke
kávě. Společně s dárci a pod-

porovateli můžeme rozvíjet naše služby.
Moc děkujeme!

Magdaléna Šrubařová

Z tvorby našich klientů:
Červánky lásky
Jak červánky na nebi za sluneční záře,

Doporučujeme film:
Nedotknutelní
Film Nedotknutelní pojed-

potkaly se na zemi zas dvě nové tváře.

nává o vzniku přátelství
mezi dvěma muži, kteří

Co v srdci měly stejný sen, že ruce si už podaly,

snad nemohou být více

až přišel ten překrásný den a lásku spolu potkaly.

rozdílní. Bohatý Philipp je

ochrnutý a hledá pro sebe

Jirka

nového osobního asisten-

ta. K překvapení všech si
vybere

Drisse,

mladého

muže z předměstí, kterého

nedávno propustili z vězení a jehož jedinou motivací, proč se
o místo uchází, je potvrzení pro úřad práce. Tím začíná příběh
plný dramatických situací i humoru. Podaří se bezprostřednímu
Drissovi vrátit sklíčenému Philippovi radost ze života?
Kristýna Jopková

Kdy se s námi můžete potkat
Díky uvolnění jsme naplánovali několik akcí, kde se s vámi rádi uvidíme. Bližší informace najdete včas na našem webu nebo Facebooku.
Těšíme se na viděnou!

září

Zahájení výstavy obrazů

Marie Bartuškové a Barbory Žídkové

říjen
Benefiční aukce obrazů
5. 10. 2021, 18:30

(v rámci Dne otevřených sklepů v Nosislavi) Jazzová kavárna Podobrazy Brno
Výstava potrvá do konce září.

4. 9. 2021, 12:00–20:00, Nosislav

Den otevřených dveří v Diakonii Brno

Setkání na téma „Jak prakticky

6. 10. 2021, 14:00-17:00, Brno

komunikovat s člověkem s demencí“

(Centrum denních služeb)

(v rámci Brněnských dnů pro zdraví

Pod pokličkou – povídání o dobrovolnictví

21. 9. 2021, 16:00–18:00, Brno

(v rámci Brněnských dnů pro seniory)

a Brněnských dnů pro seniory)

Benefiční klavírní koncert nevidomého

v Diakonii

13. 10. 2021, 16:00–18:00, Brno

klavíristy Antona Mészárose

a dětí a mládeže ze sboru ČCE
23. 9. 2021, 18:00
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listopad
Koncert žáků Základní umělecké školy
Brno, Veveří

(v rámci Koncertu pro Vážku)

25. 11. 2021 , 18:00, Aula VUT,
Stavební fakulta Brno

