„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“
(Fp 4, 19)
Milí bratři a sestry,
duben a květen je čas sbírky na Jeronýmovu jednotu. Prostředky získané v této sbírce
slouží výhradně k opravám, údržbě, obnově či výstavbě církevních budov. Finance, které se
tímto způsobem získají, jsou přiděleny těm sborům, které by samy náklady na stavební práce
nemohly unést. Dílo Jeronýmovy jednoty je založeno na obětavosti, štědrosti a solidaritě.
V našem seniorátu obdržely vloni dar od Jeronýmovy jednoty tyto sbory: Chleby (dar
na splátku půjčky na nové ústřední topení na faře) a Velenice (dar na splátku půjčky na
opravu exteriéru kostela).
Jeronýmova jednota shromažďuje i příspěvky od zahraničních dárců, od podpůrných
organizací, a případně i dotace ministerstva kultury. Z těchto prostředků získal podporu sbor
v Kutné Hoře (na opravu farního bytu) a sbor v Poděbradech (na opravu fary).
Zároveň Ústřední shromáždění JJ rozhodlo, že letošní sbírka Hlavního daru lásky bude
věnována na opravu věže kostela v Nymburce.
Připomínáme důležité termíny:
• Sbírka na Hlavní dar lásky se koná o velikonoční neděli (20. dubna).
• Sbírka darů JJ probíhá do 31. května. Praxe s jejím organizováním je
v jednotlivých sborech různá. Doporučujeme, abyste ji letos zahájili už před
velikonočními svátky.
Výsledky sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 1. června Pavlu
Kubíčkovi kubitchek@iol.cz, tel. 602 372 839.
Peníze ze sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky na účet seniorátu
66249191/0100, variabilní symbol 914100xxxx (evidenční číslo sboru).
• Žádosti sborů o dar JJ nahlaste do 31. května na adresu kubitchek@iol.cz a zároveň
pošlete poštou - ve dvou exemplářích. (Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01
Poděbrady).
Formulář pro žádosti si můžete stáhnout na této internetové adrese: http://www.ecirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-dary-a-pujcky/index.htm
• Žádosti o půjčky z Jubilejního tolerančního daru zasílejte (v naléhavých případech
v průběhu celého roku) taktéž ve dvou exemplářích na stejnou adresu.
• Sbory, které obdržely dar od seniorátní Jeronýmovy jednoty v minulém roce, žádáme,
aby poslaly informaci o jeho využití do 31. května (kubitchek@iol.cz).
• Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 22. června (místo konání bude včas
sděleno).
2. dubna 2014
Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty:
Dagmar Férová
Pavel Kubíček
Ondřej Žežula

