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Milí přátelé.
Letošní jaro bylo bláznivé. Měli jste
také pocit, že zimu vystřídalo rovnou léto? Najednou bylo velké teplo a sucho. K tomu válka na Ukrajině. Nic nebylo, jak má být.

Vybavují se mi slova z knihy Kazatel: „Všechno na zemi má určenou
chvíli a veškeré dění pod nebem
svůj čas.“ Jsou období válek i období pokoje. Období, kdy něco
ztrácíme a jiná, kdy hledáme a nalézáme. Období, kdy máme problémů až nad hlavu a jindy se radujeme ze života. Všechno trvá jenom
nějakou dobu, ne na věky. Vědět to
je osvobozující. Je dobře, že to nejsme my, kdo musí vše za každou
cenu vyřešit. Bůh na našem světě
vše dobře zařídil, takže po období
sucha následuje déšť, po válce mír,
po problémech klid. Nemusíme se
proto nechat pohltit katastrofickými
zprávami, které se na nás ze všech
stran hrnou.
Všechno má na zemi svou určenou
chvíli.
Vlasta Groll

Červen 2022

Měsíčník brněnské
Diakonie ČCE

Dobrý den
Kociánko
Centrum Kociánka pořádá každoročně jednodenní festival s názvem „Dobrý den Kociánko“. Jedná se o propojení a setkání přátel
Kociánky, ale také dalších neziskových organizací, kteří jsou na tuto
slavnost pozvání, aby prezentovali
svoji činnost. I my jsme se v brněnské Diakonii účastnili. U našeho stánku se vystřídalo mnoho návštěvníků. Zatímco dopoledne přicházely převážně děti ze základních škol, odpoledne patřilo rodinám a klientům. Přálo nám počasí
a festival se moc vydařil.
Děkujeme a těšíme se zase příští
rok!

Na chvíli malířem

Jedna z našich pravidelných dobrovolnic, Bára, ráda a pěkně kreslí.
A tak slovo dalo slovo a jedno páteční odpoledne se z klientů Chráněného bydlení Nosislav stali malíři.
Barča si pro ně připravila malování
květin. Po skončení naše prostory
vypadaly jako právě rozkvetlá luční

Jsme přestěhovaní!
V letošním roce jsme rozšiřovali kapacitu pečovatelské
služby. Bylo tedy nutné zvětšit i prostory pro pečovatelky.
Ty se v minulých dnech stěhovaly do nového. Přejeme
jim, ať se jim na novém místě
líbí!

Proč jsem
v Chráněném
bydlení
v Nosislavi

Byli jsme hosty
podcastu GIVTu
Posloucháte podcasty?

Doporučujeme
film: GRIFFIN
A PHOENIXOVÁ
Henry Griffin trpí nevyléčitelnou
nemocí a zbývá mu tak rok či dva
života. Když však pozná Sarah Phoenixovou, která je na tom stejně, už
jim nic nemůže zabránit, aby uskutečnili všechna nesplněná přání
a sny.

Pokud ano, pusťte si na blogu
GIVTu nebo na Spotify rozhovor s
vedoucí Kontaktního místa České
alzheimerovské společnosti v Brně,
Klárou Šenkyříkovou. Stojí za to!

Našich klientek v Nosislavi se
v letošním roce ptáme, proč jsou
v Chráněném bydlení Nosislav.
Pro každou má totiž to, že tu žije,
jiný význam a důvod.

Z tvorby našich
Klientů: Petra

Postupně vám tu zveřejňujeme
jejich odpovědi. A zde je odpověď další klientky:
V Chráněném bydlení Nosislav je
pro mě důležité to, že je zde vždy
někdo, když potřebuji pomoc.
Doma jsem měla manžela, ale po
jeho smrti, jsem zůstala sama.
Syn s přítelkyní chodí do práce,
vnučka do školy, každý má svůj
program. Teď když jsem i já
v Nosislavi, mám taky svůj program, stále je zde společnost a já
se rozhodnu, kdy chci být
s ostatními a kdy sama na pokoji.

Po přednášce o rakovině potká
Henry půvabnou, usměvavou Sarah Phoenixovou. Oba tvrdí, že je
sem přivedla jen náhoda, ale ve
skutečnosti mají umírání a smrt na
dosah. Nezávazné schůzky se brzy
mění ve vážnou známost a dvojice
si užívá každou společnou chvilku,
než si přizná, že toho mají společného mnohem víc - že nevyléčitelnou nemocí trpí oba. S tímto faktem do jejich života vstupuje zcela
nový úhel pohledu na lásku.

Podpořte nás
1344426309/0800
VS: 2904
Děkujeme!
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