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Postní sbírka 2018  
na podporu lidí v uprchlickém táboře Zátarí v Jordánsku 
 

 

Milé sestry, milí bratři, 

už jedenáctým rokem vyhlašuje Diakonie ČCE postní sbírku. Letos adresujeme naši podporu Syřanům, 

kteří utekli před válkou do Zátarí, uprchlického tábora v Jordánsku.  

Mnozí lidé, jež z domovů vyhnaly boje v Sýrii, tráví v uprchlickém táboře Zátarí už šestý rok. Diakonie jim 

pomáhá od roku 2012. V našich rekvalifikačních kurzech se mladí lidé mohli naučit šít nebo pracovat 

s počítačem. Podporujeme ženy, které zažily násilí, nabízíme volnočasové aktivity pro děti. Pomáháme 

dětem a mladým lidem vyrovnat se s válečnými traumaty i životem v táboře a zachovat si naději do 

budoucna. 

Z výtěžku postní sbírky chceme rozšířit komunitní centrum Peace Oasis, kde se lidé k našim 

programům scházejí, o knihovnu a kavárnu. Vybudujeme tak oázu míru uprostřed pouště uprchlického 

tábora. 

Sbírka bude probíhat celé postní období, tedy od 14. února do Velikonoc. I letos připojíme ke sbírce 

doprovodné materiály. Budou k dispozici na webu postnisbirka.diakonie.cz a upozorníme Vás na ně 

v další zprávě. Zatím chceme informovat o účelu letošní postní sbírky, abyste mohli svou účast v ní 

projednat ve svých sborech. 

V loňské sbírce věnované lidem v uprchlických táborech v Barmě jste společně shromáždili 415 000 Kč, 

které jsme využili na opravu střech v táboře Ah Nauk Ywe a nákup školních pomůcek, sazenic, kuřat 

a dalších pomoci.  

Většinu služeb potřebným poskytuje Diakonie přímo lidem v naší zemi. Situace ve světě nám však 

připomíná, že máme hledat možnosti, jak projevovat solidaritu i daleko za hranicemi – v místech, kde lidé 

trpí válkou či přírodní katastrofou. Také díky Vám se nám to daří. 

Každý, i nepatrný příspěvek může pomoci. Děkujeme Vám.     

 

Se srdečným pozdravem 

 

 

 

 

Jan Soběslavský,  

ředitel Diakonie ČCE 
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