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Benefiční aukce obrazů v Letovicích
Ve středu 20.7.2022 proběhla v Letovicích benefiční aukce obrazů. Celým odpolednem klienty a hosty provázel herec Národního
divadla v Brně pan Jan Grygar. V rámci této charitativní akce byly
vydraženy dva obrazy, které do aukce věnovali manželé Albertovi
ze Svratky a také tři loutky, které věnovala paní Svitlana Marchuk.

Prázdniny jsou za půlkou, dovolené
v plném proudu. Je krásné, když
člověk může na čas vystoupit ze
všednosti. Zažívat dny, kdy skoro
nic nemusíme, ale tolik toho můžeme. Odpočívat, číst, koupat se,
ochutnávat cizí jídlo, pít večer víno
a poslouchat cvrčky. Nedoléhají
k nám obvyklé starosti, často ani
zprávy z televize.
O to náročnější bývají návraty. Do
pracovního koloběhu, ale i do reality, ke které patří i zprávy o tom, co
se děje kolem nás. Letos si to uvědomuju nějak palčivěji než jindy.
Během mé dovolené neskončila
válka, nezmizely politické třenice,
nezlevnilo jídlo v obchodech. Je
třeba v tom všem zase žít.
Byla bych ráda, kdyby něco z toho
prázdninového času zůstalo. Třeba
naděje, že se dá vydržet lecjaké
nepohodlí, aniž by se z toho člověk
musel hroutit. Že někdy nezáleží na
tom, kde jste a za kolik peněz, ale
jestli se tam snesete s těmi, se kterými jste. Chtěla bych si z toho letního času nějak uchovat pocit, že
jsou v tomhle světě hezká místa a
hezké chvíle. A že stojí za to chodit
jim naproti.
Přeju vám hezké dny, ať už na dovolené nebo v realitě všedních dnů.
Radka Včelná

Během
večera jsme získali
18 130 Kč, které budou využita
na úhrady volnočasových aktivit
klientů v Letovicích. Děkujeme!
Velké poděkování patří děvčatům a dobrovolnicím z Centra denních služeb Letovice, které připravily pestrou škálu zákusků a dortíků. Dále bychom chtěli poděkovat panu Janu Grygarovi, malířům
Albertovým a paní Marchuk za jejich pomoc a podporu při přípravách, ale také během samotné aukce. Věříme, že hosté
v podvečerních hodinách odcházeli s dobrý pocitem a že si celé
odpoledne užili stejně jako my. Děkujeme a budeme se těšit zase
příště.
Dana Gajdičiarová

Sborový den s Diakonií
Na konci školního roku jsme
byli pozvání na Sborový den
do našeho partnerského sboru v Brně - Židenicích. Slavnost začínala bohoslužbou,
kterou kolegyně z Pečovatelské služby doprovodily při
dvou písničkách.

Během dopoledního programu jsme představili všechny služby naší Diakonie Brno,
pozvali na akce, které plánujeme na druhé pololetí tohoto roku a přednesli naše
investiční a rozvojové plány.
Následoval paralelní doprovodný program, kdy část lidí zůstala na přednášce
Zapomínání = Alzheimer? pod vedením
sociální pracovnice Kontaktního místa
ČALS, někteří si šli popovídat s klienty
Chráněného bydlení Ovečka, kteří mluvili
o svém bydlení a trávení času. Pro děti
a mládež byl připraven speciální program.
Mohly si vyzkoušet to, co v naší Diakonii
děláme. Tvořily zrcátka a s vlastními motivy a jezdily na elektrokoloběžce.

Doporučujeme
film: HLAS MOŘE
Ramón je již 30 let upoután na lůžko a jeho rodina se o něj stará.
Jediný pohled na svět mu umožňuje pouze okno v jeho ložnici.
Dívá se na moře, na které se často
plavil a na kterém utrpěl úraz, který zkrátil jeho mládí. Od té doby
má jediné přání - důstojně ukončit
svůj život. Jeho svět je však převrácen naruby příchodem dvou
žen: Julie, právničky, která mu pomáhá v jeho úsilí legálně ukončit
svůj život; a Rose, žena z vesnice,
která se ho snaží přesvědčit, že
život za to stojí žít až do konce.
Obě ženy jsou zaujaty Ramónovou
poutavou osobností a jsou nuceny
se samy sebe ptát po důvodech,
které ovládaly jejich životy až potud. Ramón ví, že pouze jedna z
nich, která ho skutečně miluje, mu
pomůže podstoupit tu poslední
cestu.

Sborový den byl zakončen společným
obědem v zahradě.
Celá akce se moc
podařila. Děkujeme
za pozvání a těšíme
se na další vzájemnou spolupráci!

Zveme vás!
Zahájení výstavy obrazů Aleny Brychtové a Ludmily Burianové
Akce se koná v rámci Dne otevřených sklepů v Nosislavi.
Výstava potrvá do konce září.
3. 9. 2022, 12:00–20:00, Nosislav
Hudební nešpory
Uday Deshpande + Jan Kyncl
Dobrovolné vstupné je určeno na rozvoj služeb brněnské Diakonie.
2. 10. 2022, 19:00, Červený kostel, Brno
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Pravdivý životní příběh Španěla
Ramona Sampedra, který 30 let
vedl kampaň za právo na euthanasii a za právo na svou vlastní
smrt.
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