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Ohlášky 19.10.2014 

Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová 
Písně:    443, 427, 426, 452 
Varhany:   Ing. Dana Gřešáková, Lenka Gřešáková 

Sborový program: 

- Dnes v 15 h jsme pozváni na instalaci br. faráře Mojmíra Blažka do Českého Těšína, kam odešel 
sloužit z Hrubé Vrbky. 
 
- Ve středu dopoledne v 9:30 h bude setkání maminek a dětí na faře. 
Ve 13 h bude náboženství pro mladší žáky v ZŠ. 
 
- Ve středu v 15 h bude rozloučení se sestrou Lydií Münsterovou ze Lhoty u Vsetína, která nás opustila 
ve středu 15. října 2014 ve věku 86 let. Rozloučení bude od domu a pak na místním hřbitově ve Lhotě.  
 
- Ve čtvrtek v 19 h bude setkání střední generace na faře. 
 
- V pátek bude ve 14:30 h náboženství na faře pro starší děti.  
V 15:30 h se sejdou konfirmandi a pak mládež. 
 
- V neděli bude s. farářka na Slovensku a zastoupí jí br. farář Jaroslav Voda.  
Při bohoslužbách bude vykonána celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar – viz příloha. 
 
- Nešpor ve Lhotě se z důvodu nepřítomnosti s. farářky překládá na neděli 2. listopadu 2014. 
 
- Obdrželi jsem pozvání na koncert duchovní hudby v Zádveřicích, v neděli 2.11.2014 v 15 h. 
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Českobratrská církev evangelická  
Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9  
tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: sekretariat@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz  

 
Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické  
 
Praha, 8. října 2014  
Č.j.: ÚCK/611/2014  
 

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým;  
vždyť láska překryje množství hříchů.  
Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to!  
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal;  
tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.  
1. Petrova 4,8-10  

 

Vyhlášení celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar  
 
Milé sestry, milí bratři,  
 
jako každoročně tak i v tomto roce se v důvěře ve Vaši štědrost a pochopení pro potřeby sborů naší církve na 
Vás obracíme s žádostí o přispění do pravidelně se opakující sbírky na posílení celocírkevního fondu, který byl k 
připomenutí výročí počátku reformace a zápasu o náboženskou svobodu a toleranci nazván Jubilejní toleranční 
dar.  
 
Tento fond slouží k poskytování bezúročných půjček sborům a zařízením naší církve k zajištění naléhavých 
stavebních a často i záchranných prací na kostelech, modlitebnách, farách a ostatních objektech sloužících k 
provozu naší církve nejen v naší zemi, ale i českým sborům v zahraničí.  
 
Protože se půjčené finanční prostředky vracejí zpravidla formou splátek rozložených do více let, je většina peněz 
fondu průběžně rozpůjčena, a proto pomoc sborům v jejich naléhavých potřebách bývá mnohdy časově 
omezena.  
 
V poslední době se požadavky na tento fond zvyšují i co se týká pomoci sborům s financováním nutné 
spoluúčasti a předfinancováním stavebních počinů zajišťovaných i z mimocírkevních, tj. národních i 
mezinárodních (evropských) zdrojů. Zvýšená potřeba půjček a jejich průběžné splácení, vedle neustálého růstu 
cen za stavební materiály a práce, vede k tomu, že se může stát, že někteří žadatelé musí na půjčku čekat. Toto 
může situaci sborů, a v mnoha případech i realizaci důležitých záchranných nebo i pro další existenci sborů 
nutných rozvojových projektů, ztížit. Obracíme se na Vás jménem ústředního představenstva Jeronýmovy 
jednoty spolu se synodní radou s prosbou, abyste i letošní sbírce na posílení fondu JTD věnovali náležitou 
pozornost.  
 

Termín této sbírky je stanoven na neděli, ve kterou si budeme připomínat Den reformace.  
 
V roce 2013 bylo ve sbírce na JTD našimi farními sbory a jednotlivci shromážděno celkem 507.056,- Kč.  
V letošním roce bylo již 5 sborům zapůjčeno celkem 3.270.000,- Kč. Mnohé sbory ještě o udělení půjčky žádají.  
Vážíme si vaší obětavosti a za vaše dary vám chceme poděkovat.  
 

Výtěžek sbírky odešlete, prosíme, do konce listopadu 2014 na fond "Jubilejní toleranční dar", číslo účtu 

7171717171/2700, variabilní symbol 914300xxxx (xxxx = evidenční číslo sboru).  
 
Se sesterským a bratrským pozdravem  

 
Eva Zadražilová, náměstkyně synodní kurátorky  
Jiří Tomášek,  předseda ústředního představenstva JJ 


