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Vyhlášení sbírky na Jubilejní toleranční dar 

 

Milé sestry a milí bratři,  

vždy v tento podzimní čas je v naší církvi vyhlašována celocírkevní povinná sbírka 
na Jubilejní toleranční dar, tedy JTD.  

Název sice upomíná na dobu dávno minulou, kdy naši předkové ve víře byli jen tolerováni 
a tedy trpěni jako evangelíci uprostřed většinově katolického národa, ale sbírka se vztahuje 
k dnešku a k potřebám církve. Dnes jsme na tom podobně jako naši předkové, církev je 
v této zemi znovu jen snášena a ignorována. 

Musíme se proto starat o sebe sami a nečekat, že nám někdo něco dá. Jeronýmova jednota 
půjčuje sborům naší církve peníze nutné na opravy nebo na nové stavby, formou půjček na 
cca 5 let anebo překlenovacími půjčkami, kdy sbor očekává příjem dotace a potřebuje 
zrovna hned hotové peníze. 

Jeronýmova jednota tak naplňuje příkaz Pána církve z Matoušova evangelia 5, 42: 
„Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej.“ 

A protože žijeme ve světě, kde ne vše funguje ideálně, i splátky jednotlivých sborů se 
někdy opozdí a proto je třeba fond, ze kterého se půjčuje, posilovat. Navíc požadavky 
na půjčky stoupají. 

Chceme Vás jménem Ústředního představenstva JJ poprosit, abyste na sbírku JTD štědře 
pamatovali. Pomáháte tím nejen církvi, ale i sami sobě. 

Děkujeme Vám také za loňskou sbírku, jež vynesla 468 416 Kč.  

V letošním roce bylo zapůjčeno 10 farním sborům z fondu JTD celkem 7 357 500 Kč. 
Byly to tyto sbory: Ústí nad Labem, Hodslavice, Nymburk, Liberec, Hrabová, Horní 
Krupá, Heršpice, Libiš, Soběhrdy a Přeštice. Do konce roku jsou ještě avizované další 
žádosti.  

Výtěžek sbírky odešlete, prosíme, do konce listopadu 2018 na fond "Jubilejní 

toleranční dar", číslo účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 914300xxxx (xxxx = 

evidenční číslo sboru). 
 

Se sesterským a bratrským pozdravem 

 
                Marek Vanča                                                             Václav Hurt 
člen ústředního představenstva JJ                         předseda ústředního představenstva JJ 


