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Zpravodaj Odboru Evangelizace
a Diakonie AC
Milí přátelé!
Dostalo se vám do rukou první číslo Zpravodaje, kterým vás chceme
informovat o dění v evangelizačním odboru církve a Diakonii AC.
Rádi bychom přinášeli nejenom zprávy o tom, co se událo a děje, ale také povzbuzení,
svědectví a motivaci k dalším formám pomoci lidem kolem nás. Ukázat, že spojení
praktické služby v různých formách a nesení evangelia se vzájemně nevylučuje, ale
naopak umocňuje.
Naším přáním je, aby to, co budete číst níže, bylo pro vás inspirací a třeba novým
začátkem pro vaši službu.

PŘIPRAVUJEME
MATEŘSKÁ
CENTRA

Toužíme být použiti Ježíšem a vidět, jak skrze nás mnohé změní a spasí.

Když potraviny pomáhají.
Praktická pomoc a sdílení evangelia formou rozdávání potravin.

WEBOVÉ
STRÁNKY

Před třemi lety se Diakonie Apoštolské církve stala členem Potravinové banky
Brno a také se třikrát zúčastnila Národní potravinové sbírky, pořádané několika
organizacemi (Armáda spásy, Byznys pro společnost, Potravinová banka atd.).
Z těchto sbírek jsme obdrželi bezmála tři tuny trvanlivých potravin a mimo to
nám také Potravinová banka dodávala další potraviny.
Od začátku letošního roku platí novela zákona o potravinách, kdy obchody
prodejních řetězců nad 400m čtverečních, musí nabídnout neprodané potraviny
organizacím pomáhajícím lidem v nouzi. Mezi tyto organizace patří i Diakonie AC.
Máme tak možnost využít této nabídky a odebírat následující potraviny: ovoce a
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zeleninu, která je již neprodejná, ale nezávadná a různé
slané i sladké pečivo a v menším množství trvanlivé
potraviny a drogerii.
Velmi otevřené je Tesco a také spolupracujeme s
řetězcem Albert. Od něj Diakonie dostává především
trvanlivé potraviny, ale třeba i drogistické zboží. To
sebou nese nároky na dostatek ochotných
dobrovolníků, kteří by rádi věnovali pár hodin týdně
distribuci mezi potřebné, přípravě uskladněných
potravin případně vyzvednutí osobním autem přímo
v obchodě.
Pokud se jen začneme pozorně rozhlížet kolem sebe
po lidech v nouzi, zjistíme, jak mnoho jich mezi námi
žije. Je jich víc, než si myslíme. Vdovy, vdovci,
osamělí, ženy samoživitelky apod. Důvodem této
činnosti je poskytnout praktickou pomoc konkrétním
lidem s navázáním kontaktu, povzbuzením, sdílením
evangelia, osobním svědectvím apod.

„Během 2 měsíců se podařilo rozdat potraviny asi
200 lidem na různých místech Břeclavi a okolí. Daří
se nám pomáhat materiálně, ale i duchovně. Každou
sobotu mluvíme s několika desítkami lidí o Bohu,
máme možnost jim krátce svědčit o tom, co Bůh udělal
v našem životě. Pokaždé je také možnost někomu
osobně posloužit modlitbou a s Boží milosti i ve dvou
případech jsme vedli lidi k vydání se Ježíši. Chvála
Bohu za to co dělá každý týden v této službě.“
Petr a Radek
Uvažujeme otevřít možnost zřizování středisek
potravinové pomoci v rámci Diakonie, pokud to bude
nutné, a poskytnout tak sborům platformu, která by
jim pomohla začlenit se do federace potravinových
bank jako člen některé z nich, a tak využít možnosti
které se nabízí. Je však také možné, aby se členem
potravinové banky stal i sbor, protože je právnickou
osobou a rozvíjel tuto činnost nezávisle na Diakonii.
Záleží na zájmu jednotlivých sborů.

Modlíme se s naším týmem o další rozvoj této, jak
věříme, Bohu milé služby. Dokazují to i mnohá
svědectví. Vnímáme, že je to jedna z možností být
tam, kde Bůh jedná, a věříme, že chce jednat ještě
více.

Pokud by se někdo chtěl zapojit do této služby, ale
z časových, zdravotních nebo jiných důvodů nemůže,
budeme velmi vděčni za modlitební a finanční
podporu třeba i menší, ale pravidelnou částkou.

POKUD SE CHCETE ZAPOJIT DO EVANGELIZACE, DEJTE NÁM VĚDĚT!!!
FINANČNÍ PODPORA:
Evangelizace v ČR: číslo účtu: 2000731339/2010 variabilní symbol 530
Potravinová služba: číslo účtu: 73701158/2010, variabilní symbol 1
Petr Bartoš, ředitel Diakonie AC, 731 504 303, petr.bartos@apostolskacirkev.cz
Mgr. Petr Rattay, M.A., zástupce biskupa pro evangelizaci, 736 472 154, petrrattay@gmail.com
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