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Sbírka na Hlavní dar lásky 2021
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! (Filipským 4,4)
Milé sestry, milí bratři,
slova z epištoly Filipským jsou pro nás v této době velmi potřebnou výzvou. V časech, kdy nás
sdělovací prostředky zavalují informacemi, že lépe již bylo a bude hůř, je výzva k radosti poněkud
překvapivá. Není to zlehčování skutečnosti. Jistě máme chránit sebe i druhé tak, jak to jen jde. Spíš
jen nabádá, aby nad námi nezvítězila těžká mediální deka a možná i kruté zkušenosti. Dívejme se
kolem sebe a hledejme, z čeho se můžeme radovat. Nalézejme drobné i velké radosti a rozhodujme
se moudře. Boží přítomnost je s námi stále.
Schází nám setkávání ve sborech, navštěvování, rozhovory a sdílení toho dobrého i špatného.
Bohoslužby přenášené internetem mají své pozitivní místo, ale sborový život nemohou plně
nahradit.
My máme velikou naději, že se situace podstatně zlepší. Vyhlížíme, až se zase budeme setkávat
v kostelích na bohoslužbách, zpívat za doprovodu varhan, poslouchat Boží slovo a snažit se mu
porozumět.
V této naději nemáme zapomínat i na věci praktické. Abychom se měli kde setkávat, v jakém
prostředí, na co doprovázet zpěv při bohoslužbách a kde ubytovat naše kazatele.
Hlavní dar lásky v roce 2020 byl určen pro farní sbor v Hranicích na opravu kostela s přístavbou,
kde vzniklo sborové zázemí, které sbor doposud neměl. Součástí je i úprava zahrady. Sbor dostal
z Hlavního daru lásky JJ celkem 1 103 387 Kč. Foto přístavby si můžete prohlédnout v aktuálním
letáku Jeronýmovy jednoty.
Letošní Hlavní dar lásky, jak sbírku nazvali naši otcové, bude věnován sboru v Brně-Židenicích
na statické zajištění kostela. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 1 756 000 Kč. Sbor
v Brně-Židenicích má 600 členů a vede rozsáhlý sborový život. Je na místě jim s velikou investicí
pomoci.
Ke sbírce HDL vybízíme pravidelně na velikonoční neděli, kdy si připomínáme oběť našeho Pána
Ježíše Krista a radost i naději, která vychází z jeho vzkříšení. Žijme s velkou radostí i nadějí.
Shromážděné dary zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem:
914200xxxx (xxxx = evid. číslo sboru).
Vezměte prosím tuto praktickou věc za svou a darujte částku, která opravdu pomůže.
Děkujeme.
Za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty a synodní radu
Jaromír Křivohlavý a Jiří Schneider
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