Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jičíně
Konecchlumského 289, Jičín 506 01, jicin@evangnet.cz
mob.: 603 966 067 – administrátor; 607 877 099 – pastorační pracovnice

Sestry a bratři,
zvěst o tom, že Kristus zemřel pro nás lidi, a pro nás vstal, zasahuje lidský život v jeho celku. Je čímsi,
co chce mluvit také do společenských poměrů. Když píšeme tento dopis, uvědomujeme si, že se nám
mnohé problémy těžko popisují ve sborovém dopise určeném široké skupině lidí s různými
politickými názory, různými majetkovými poměry. Snad bez obav můžeme ovšem napsat: žijeme ve
společnosti, která je příliš rozdělená, vnitřně rozštěpená a nepříliš spravedlivá. Leckteré doufání,
které jsme před lety vkládali do změny poměrů, zůstává nenaplněno. Podivné rozštěpení a
bezradnost nad ním postihuje i církve. Také ony jsou vystaveny různým tlakům a svodům.
Neskládáme naději v organizace – ani v ty církevní, ale v Boha samého, kterého jsme poznali předně
v jeho synu Ježíši Kristu. V jeho příběhu nacházíme cestu pro sebe k sobě navzájem – přemožení
všech rozporů a možnosti našeho nového vespolného lidství. Vyznáváme, že z mnohé úzkosti, která
se nás přichytává ze všelijakého kypění doby a všeho zla, které lidé produkují, nás vysvobozuje právě
ona zvěst o Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém. Proto si ji chceme připomínat o velikonocích a
přejeme si ji připomínat spolu s vámi.
Bohoslužby jsou o velikonočních svátcích v těchto časech a místech:
5. dubna 2012 – Zelený čtvrtek – Pašijové čtení podle evangelisty Lukáše na faře od 17:00
6. dubna 2012 – Velký pátek – bohoslužby s večeří Páně v kapli od 16:30
8. dubna 2012 – Neděle Vzkříšení – bohoslužby s večeří Páně v kapli od 9:30
Za staršovstvo
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Jičín, 1.dubna 2012
Bratři a sestry,

pravidelně v tomto ročním čase Vám zasíláme složenku k zaplacení saláru. Salár je Vaše
pravidelná podpora sboru. Podle Synodu církve činí výše saláru 5 % ze všech příjmů za rok každého
salárníka. Není těžké si výši saláru spočítat. Naše církev nemá a nikdy neměla žádné nástroje k tomu,
aby kohokoli k čemukoli nutila. Nemá je ani k vynucení saláru ve správné výši. Dovoláváme se však
osobní odpovědnosti každého z Vás. Jiných příjmů nemáme a ani mít nebudeme, než jen právě naši
obětavost.
Prosíme Vás, abyste pamatovali na to, že jako sbor, který je tvořen jednotlivci, máme své
úkoly. Jedním z nich je postarat se a udržovat majetek, který zde v Jičíně máme. Vedle toho má sbor
své další platební povinnosti, které je nutno pokrýt.
Salár můžete platit buď jednorázově přiloženou složenkou, nebo jednorázovým příkazem
z Vašeho bankovního účtu, nebo pravidelným měsíčním příkazem z Vašeho účtu. Číslo účtu je
uvedeno jak na složence, tak v zápatí tohoto dopisu.

S pozdravem,
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