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Sbírka na Hlavní dar lásky 

 

„Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás  

a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.“ (Ef 5,1-2) 

 

Milé sestry a bratři, 
 

srdečně Vás zdravíme jménem Ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty. I v této neobvyklé 

době, kdy se naše starost obrací především k těm nejvíce ohroženým, chceme pamatovat na sbory, 

které žádají podporu pro potřebné opravy prostorů sborových setkání. Právě dnes, kdy taková 

osobní setkání při bohoslužbách a jiných příležitostech nejsou možná, si naléhavěji uvědomujeme, 

jak je dobré, když k tomu máme ve sborech důstojné podmínky.  

Již tradičně na Velikonoční neděli pořádáme celocírkevní sbírku určenou každoročně na 

doporučení naší Jeronýmovy jednoty na podporu většího projektu rekonstrukce či opravy fary nebo 

kostela v jednom z farních sborů. Radost z Kristova vzkříšení se může projevit velmi prozaicky. 

Příspěvek na tuto sbírku – nazývanou starobyle a vznešeně Hlavní dar lásky – může být 

konkrétním projevem lásky a sounáležitosti s potřebným sborem naší církve. Loňská sbírka, která 

vynesla 979 354 Kč, byla určena sboru v Bošíně na opravu střechy kostela a fary. Velice děkujeme.  

Protože je velmi pravděpodobné, že se na Velikonoční neděli nebudou moci konat bohoslužby, 

doporučujeme letos sbírku provést způsobem, který je popsán v dopise synodní rady z 27. března 

o sbírkách ve stavu nouze. 

Letošní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty je určena pro Farní sbor v Hranicích. Bude 

použita na přístavbu a rekonstrukci kostela. Přístavba ke kostelu bude sloužit jako potřebné sborové 

a sociální zázemí. Fara je na vzdálenější adrese a má k dispozici pouze sborovou kancelář a byt pro 

faráře. Sborový život je tím pádem dlouhodobě značně omezen. Prostor přístavby budou zároveň 

sloužit jako komunitní centrum Otevřené dveře, na něž sbor obdržel evropskou dotaci. Přilehlý 

kostel je už několik desítek let v zoufalém stavu. Potýká se s narušeným zdivem, které vlivem soli 

a vlhkosti neudrží omítku a potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Na realizaci projektu rekonstrukce 

a přístavby kostela, jehož odhadovaný celkový rozpočet je téměř 8–9 mil. Kč, sbor zajistil 

financování z dalších, především veřejných zdrojů. Navíc sbor v Hranicích s realizací projektu už 

začal v na podzim loňského roku a nadále pokračuje i během tohoto nelehkého období. 

Podpořme naše bratry a sestry v Hranicích a dávejme štědře a radostně! 

Shromážděné dary za celý sbor pak, prosíme, zasílejte na bankovní účet č.: 717 171 7171/2700 

pod variabilním symbolem: 914200 xxxx (xxxx = evid. číslo sboru). 

S díky a pozdravy        

za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty                                                                             

Jiří Schneider a Václav Hurt  

https://www.ustredicce.cz/data/K/Z/2/Sbirky-v-obdobi-stavu-nouze.pdf

