FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V JIČÍNĚ
Konecchlumského 289, Jičín

V Jičíně 29. 3. 2015

Sestry a bratři,
v nejbližších dnech budeme slavit velikonoce. Připomeneme si, že dávat je víc než brát, že láska je víc
než nenávist či lhostejnost, že život je více než smrt. Budeme si zvěstovat, že ačkoli naše bytí a
směřování nebývá nejveselejší a smysluplné, je zde Bůh, který mu smysl a cíl, tedy i pravou radost
dává. Budeme ve světě, který bývá plný sobectví, chtivosti a násilí zvěstovat, že do něj vstoupil
v Kristu sám Bůh a zemřel a vstal pro nás lidi a naši záchranu. Budeme to zvěstovat s jistotou
navzdory této společnosti, navzdory všemu zlu ve světě, dokonce navzdory sami sobě.
Máme za to, že tato zvěst je právě dnes a zde důležitá.
Zveme Vás k těmto společným shromážděním:
Zelený čtvrtek – 18:00 – Evangelická fara – pašijové čtení podle evangelisty Matouše se zpíváním
Velký pátek – 18:30 – Evangelická fara – bohoslužby s večeří Páně
Neděle Vzkříšení – 9:30 – Evangelická fara v Jičíně – bohoslužby s večeří Páně

Za FS ČCE v Jičíně

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V JIČÍNĚ
Konecchlumského 289, Jičín

Jičín, 29. března 2015
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. Nastávající odluka církve od státu také na nás již finančně doléhá.
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

