
 

Vážení členové sboru,  

když jsme posílali minulou složenku, byla u ní informace o celocírkevní akci „5 procent a hlavu vzhůru“. 

Jsme rádi, že se jí mnozí nechali inspirovat a své příspěvky sboru začali platit nebo je navýšili (a pravidelně 

každý rok navyšují). Děkujeme!  

Všechny své závazky díky tomu můžeme plnit (zejména platby do tzv. Personálního fondu, ze kterého jsou 

placeni kazatelé naší církve) a celkovou odluku státu a církve, kdy budeme muset platit plné náklady na své 

kazatele, vyhlížíme s menšími obavami. I ve sborovém hospodaření můžeme myslet na rozvoj, nejenom na 

základní údržbu. 

Berte tuto složenku prosím jako připomenutí, pokud jste ještě svůj příspěvek sboru na jeho činnost („salár“) 

pro letošní rok neplatili, nebo zaplatili jen zčásti. Mnozí z vás tak již učinili nebo dokonce platíte své 

příspěvky pravidelným bankovním příkazem - je to tak nejjednodušší a děkujeme.  

Pro vaši inspiraci nabízíme mimořádné projekty, které jsme letos realizovali nebo ještě plánujeme příští rok: 

obnova ozvučení a instalace videokamery pro přenos bohoslužeb do kostela, instalace hromosvodů na 

faru a kostel, nákup nového evangelického zpěvníku (v listopadu po padesáti letech konečně vyjde); 

v příštím roce přestavba podkroví kostela na klubovnu pro děti a mládež, instalace solární elektrárny na 

střechu fary (na poslední dvě akce počítáme nebo už máme dotace od kraje či státu). Všechny tyto akce 

jsou buď nezbytné, nebo za jejich pomoci chceme podpořit rozvoj práce sboru či ušetřit prostředky za 

energie.  

Na svůj příspěvek můžete použít jak přiloženou složenku, tak QR kód nebo podat platební příkaz ve své 

bance – číslo účtu je: 2400286385/2010. Pokud vedle toho chcete přispět samostatně na nákup zpěvníků či 

přestavbu klubovny pro mládež, napište to do zprávy pro příjemce 

(ZPEVNIK, KLUBOVNA). 

O tom, jak s našimi prostředky hospodaříme, se můžete dozvědět jak ve 

sborových dopisech, tak na našich webových stránkách 

http://podebrady.evangnet.cz, kde v sekci „ke stažení“ naleznete také 

výroční zprávy. Případné dotazy k financování sboru i církve vám rádi 

zodpovíme (podebrady@evangnet.cz, tel. 721 832 383). 

Děkujeme všem, kdo se podílejí na tom, aby sbor mohl bez (finančních) 

problémů fungovat. Jsme rádi, že je vás tolik.  

 

Vaše staršovstvo 
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