
SBÍRKA NA REKONSTRUKCI FARY

HOŠŤALOVSKÉHO SBORU

Schválený návrh rekonstrukce fary
s podrobnějšími informacemi si můžete

prohlédnout a přečíst na:



https://www.ccehostalkova.cz/index.php/rekonstrukce-
sboroveho-domu/ 

Milé sestry, milí bratři,

chceme Vás prostřednictvím tohoto dopisu požádat o spolupráci
na rekonstrukci fary.  Jak jistě víte, poslední sborové shromáždění,
které se konalo 27. června 2021, dalo staršovstvu za úkol, aby nadále
podnikalo kroky, které povedou k rekonstrukci Naší fary. Možná se
někteří  pozastavují  nad  tím,  proč  píšu  „Naší“  s velkým  N.  Je  to
z jednoho prostého důvodu - hošťálkovská fara není jen místem, kde
bydlí farář a přes zimu se zde konají ve velkém sále bohoslužby. Naše
fara je společně s kostelem srdcem našeho sboru.  Myslím, že každý
z Vás  si  dokáže vybavit  mnoho vzpomínek,  které  má s Naší  farou
spojené. Ať už jsou to bohoslužby nebo následné posezení u kávy a
čaje, nespočetné akce, které se zde konaly, pravidelná setkání nedělní
školy, mládeže, dorostu nebo třeba modlitební večery či setkání pro
seniory. Naše fara slouží i jako zázemí pro tábory, ale především je
středem každodenního  života  našeho sboru a  zároveň místem,  kde
každý potřebný nalezne pomoc a útěchu.

Tím,  že  sborové  shromáždění  rozhodlo  pokračovat  v práci,
kterou započalo již minulé staršovstvo, dostalo současné staršovstvo
velký úkol, se kterým se musí popasovat. Vyznáváme, že jsme pouze
obyčejní  lidé,  ale  věříme,  že  důvěru,  kterou  jste  do  nás  vložili,
nezklameme.   Po  opakovaných  setkáních  staršovstva  i  stavební
skupiny a nespočetných modlitbách,  jsme se rozhodli  Vás všechny
požádat touto cestou o přímé finanční dary, které budou sloužit pouze
na rekonstrukci Naší  fary.  Plně si  uvědomujeme, že tento krok je
velice  nepopulární  a  u  některých  lidí  by  se  mohl  setkat
s nepochopením nebo možná i  pobouřením.  Snažně Vás prosíme a
modlíme se za to, aby toto nenastalo. Samozřejmě, že takto vyhlášená
sbírka není jedinou cestou k financování rekonstrukce Naší fary, ale
staršovstvu tato cesta přijde nesmírně důležitá. V dřívějších dobách se
spousta  věcí  mohla  udělat  svépomocí,  jako  tomu  bylo  při  stavbě
kostela  nebo  fary,  která  byla  založena  roku  1950.  V současné
uspěchané  době  je  však  toto  již  nemyslitelné.  Vidíme  proto  ve
vyhlášení  této  sbírky  cestu,  jak  bychom mohli  navázat  na  tradice
našich předků a vyjádřit takto sounáležitost s tímto projektem. Bylo
by přeci krásné, kdyby naši následovníci mohli říci, že kolem roku
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2021  se  celý  hošťálkovský  sbor  semkl  a  svou  jednotou  a
sounáležitostí umožnil vytvořit novou podobu fary, která bude sloužit
i dalším generacím. Aby i naši následovníci, kteří budou chtít kráčet
ve stopách Ježíše Krista, měli důstojné místo, které bude sloužit jako
centrum sborového života a skrze nějž budou moci nacházet  cestu
k víře a ke Kristu.

Uvědomujeme  si,  že  v současné  nejisté  a  složité  době  je
jakákoli částka, která odchází z rodinného rozpočtu, velmi bolestivá.
O to více, když se jedná o peníze, které jdou nad rámec saláru, který
všichni  pravidelně  platíme.  Nicméně  i  náš  sbor  je  naše  rodina  a
z tohoto pohledu by pak takto vynaložené finanční prostředky vůbec
nebyly ztracené, ba naopak by se jednalo o velmi moudrou investici. 

Pokud Vás tento dopis oslovil a není Vám lhostejné, co se stane
s Naší  farou,  můžete  svou  podporu  tomuto  našemu  společnému
projektu vyjádřit zasláním jakékoli částky na účet, který je uveden na
další straně. Tento účet byl zřízen staršovstvem speciálně pro peníze
určené pouze na rekonstrukci fary. O stavu finančních prostředků na
tomto účtu se budete moci přesvědčit  kdykoli na stránkách našeho
sboru  a  rovněž  o  něm  budete  informováni  na  pravidelných
informačních schůzkách, které zavedlo staršovstvo. Tyto schůzky se
konají  vždy  druhou  neděli  v měsíci  po  ukončení  bohoslužeb  a
budeme  velmi  rádi,  když  se  jich  budete  účastnit  a  přidáte  své
postřehy a podněty k chodu sboru.

Na úplný závěr bychom si snad ještě dovolili jednu historickou
vsuvku. Jak možná víte, lidový pozdrav „nazdar“ vznikl v době, když
se naši předci skládali na výstavbu národního divadla a se slovy „Na
zdar  národního  divadla“chodili  a  vybírali  mezi  sebou  peníze  do
kasičky. Proto se modlíme, aby nám náš Pán dal moudrost činit, co je
správné a věříme, že Vy všichni to máte podobně.

NAZDAR rekonstrukci Naší společné fary.

Za staršovstvo sboru 

Petr Maláč Jana Flachsová
   farář     kurátorka



POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

Svou podporu našemu společnému projektu můžete také vyjádřit
zapojením se do modlitebního řetězu, který bude probíhat od
10. ledna do 31. ledna. Přihlašování bude zahájeno 1. ledna.
Podrobné informace zazní v oznámení nebo na webových stránkách
sboru. Děkujeme, že se zapojíte.

DAR NA REKONSTRUKCI MŮŽETE DÁT:

1. V hotovost  i   – osobně po skončení bohoslužeb sestře 
pokladní Kamile Čevelové.

2. Bezhotovostně   – převodem na účet   č.

2802044389/2010
o Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
o Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení.

3. Bezhotovostně – pomocí QR kódu  :  
o Doplňte částku;
o Variabilní symbol: vaše číslo popisné;
o Zpráva pro příjemce: vaše jméno a příjmení.

DĚKUJEME ZA VAŠE DARY.


