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Vážení členové evangelického sboru v Poděbradech, 
zdravíme Vás a spolu se sborovým dopisem posíláme i tuto složenku. Přijměte ji jako pomoc pro 
jednoduché zaplacení saláru za letošní rok.  
(Možná jste už svůj salár za letošní rok už zaplatili, nebo hodláte zaplatit jiným způsobem – potom Vám 
děkujeme a tuto složenku prosím berte pouze pro informaci!) 
 

Jsme rádi, že na svou odpovědnost za sbor pamatujete a nemusíme v současnosti řešit zásadní finanční 
potíže, daří se nám také splácet půjčky na opravu fary. O tom, jak jsme hospodařili v loňském roce, jste si 
mohli přečíst v minulém sborovém dopise a všechny informace najdete i na sborovém webu. V tomto čísle 
jsou zase zprávy z různých aktivit, které proběhly. Ledacos se u nás děje, s ledasčím jsou spojeny výdaje. 
Energie, opravy, investice, kancelář, akce… Věříme, že naše hospodaření je rozumné a vydávání prostředků 
smysluplné a že rádi svému sboru přispějete a to částkou, která nebude jen symbolická.  

Celkově potřebujeme (podle schváleného rozpočtu) vybrat 340 000,-. Sbor má v tuto chvíli 550 členů 
(včetně dětí). Salár v loňském roce odvedlo 131 členů (průměrný salár byl 2400,- Kč na jednoho plátce, 
tedy asi 560,- Kč na jednoho člena sboru).  

Částku, kterou napíšete na složenku, necháváme na vás. Výše uvedená čísla vám snad trochu poradí. 
Připomínáme, že můžeme žádat o dotaci na činnost poskytovanou městem Poděbrady – její výše ale 
souvisí s počtem členů organizace. Za člena se považuje ten, kdo platí členský příspěvek. 

Doporučujeme odvádět salár v menších, ale pravidelných měsíčních platbách.  

Pokud nechcete k platbě použít složenku ani nemůžete dojít na faru nebo použít účet, můžete se obrátit 
na výše uvedený telefon a domluvit návštěvu kazatele či některého z presbyterů. 

Staršovstvo sboru 
------------------- 

 
Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy 
jeho chudobou zbohatli. 

 2. Korintským 8,9 
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