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Č.j.: ÚCK/136-1/2022 

Vyhlášení sbírky na Hlavní dar lásky 

 

Dokud je čas, čiňme dobře všem. (Gal 6,10) 

 

Milé sestry a milí bratři,  

píšeme vám v době, která je velmi neobvyklá. Málokdy se tolik lidí stará víc o ty druhé než o sebe. 

Je to potřeba. Mnoho maminek s dětmi prchá před hrůzami války a my cítíme, že k tomu 

nemůžeme být lhostejní. Nabízíme ubytování, jezdíme pro potřebné na hraniční přechody, dáváme 

peníze na sbírky pro lidi utíkající z Ukrajiny. Z migrantů měli mnozí ještě před pár týdny strach. 

Dnes se z nich stávají naši přátelé v jejich nouzi.   

Počítáme i s těmi negativními věcmi. Jistě nejsou všichni migranti ideální. (My taky ne.) Budeme 

se muset uskrovnit. Zdražování, inflace, pokles životní úrovně. (Bylo by velmi neobvyklé, kdyby 

to dobré bydlo vydrželo dlouho. To známe z historie.) Přesto se rádi podílíme na pomoci. 

Písmo je plné takových rozhodnutí. Podobenství o milosrdném Samaritánovi, uzdravující Pán Ježíš. 

Skoro bychom řekli, že Písmo je učebnicí takového přístupu k životu.  

Kazatel ve 3. kapitole píše: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ 

V Chrástu již před časem rozpoznali, že je čas pomoci. Pomoc jejich sboru má podobu „Útočiště“ 

pro lidi v náročné životní situaci. Zároveň budují klubovnu pro sborové aktivity a hostinský pokoj 

se sociálním zařízením k farnímu bytu. Aktuální rozpočet stavby je 2 250 000 Kč. Skoro polovinu 

prostředků již mají. Je na nás, abychom rozpoznali, že teď je čas, kdy se můžeme a máme 

spoluúčastnit této krásné akce. Na jednání v Horní Čermné Ústřední shromáždění JJ rozhodlo, že 

Jeronýmova jednota podpoří „Útočiště“ v Chrástu sbírkou – Hlavním darem lásky Jeronýmovy 

jednoty. Prosíme, pomozte i vy. Ke sbírce HDL vybízíme pravidelně na velikonoční neděli. 

Shromážděné dary zasílejte na bankovní účet č.: 7171717171/2700 pod variabilním symbolem: 

914200xxxx (xxxx = evid. číslo sboru).  

Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty v roce 2021 byl věnován sboru v Brně – Židenicích na 

statické zajištění kostela. Celkové náklady stavby byly 1 756 000 Kč. Sbírka vynesla 1 129 000 Kč.      

Děkujeme. 

Za Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty a synodní radu    

Jaromír Křivohlavý a Jiří Schneider 


