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Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry. /Ga 6,10/
Milé sestry a bratři,
apoštol Pavel na konci epištoly Galatským vyzývá křesťany k tomu, aby „v konání dobra
neumdlévali“. Působit pozitivně na své okolí je velmi nutné a potřebné. Křesťan se ochotně
přidává na stranu dobra, když vidí, že zloba a nenávist nespí, ale ovládají mnohá lidská srdce
a působí mnohá trápení. Působení církve navenek je velmi podstatné znamení o tom, nakolik
slova Pána Ježíše bereme vážně a zda láskou skutečně žijeme. Jde o to dělat Pánu Bohu
v tomto světě co nejmenší ostudu. A Pavel říká, že toto „konání dobra“ se má dít také těm
nejbližším, má mířit především k těm, kteří věří podobně jako já.
Církev sbírá peníze především na potřebné okolo nás, ale zdá se, že není špatně vybírat
i na „domácí víry“. Potřebujeme mít v tomto světě opěrné body v podobě kostelů, modliteben
a far. Bez útulných, funkčních a praktických budov nemůžeme v tomto věku existovat. Mnoho
sborů potřebuje své prostory upravit, vylepšit, renovovat. A chtějí si na to něco půjčit
u povšechného sboru. K tomu slouží Jeronýmova jednota. U ní se dá docela snadno půjčit.
A aby se peníze ve fondu našly, je třeba jej čas od času posílit. K tomu slouží každoroční
sbírka na JTD − Jubilejní toleranční dar − peníze, ze kterých si jednotlivé sbory půjčují.
Proto se Vás obracíme s prosbou o Vaše dary na celocírkevní sbírku na Jubilejní toleranční
dar.
V letošním roce byly poskytnuty půjčky sborům: Olešnice, Třebíč, Praha – Smíchov
a Praha – Libeň v celkové výši 4.535 000 Kč.
Děkujeme Vám za sbírku JTD v roce 2020, která vynesla 612 091 Kč. Zároveň prosíme o Vaši
štědrost i v letošním roce.
Výtěžek sbírky odešlete, prosíme, do konce listopadu 2021 na fond „Jubilejní toleranční
dar", číslo účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 914300xxxx (xxxx = evidenční číslo
sboru).
S bratrským pozdravem a přáním zdraví a všeho dobrého

Jiří Schneider
1. náměstek synodního kurátora

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

Marek Vanča
člen Ústředního představenstva JJ

+420 224 999 211
sekretariat@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

