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Všem sborům a kazatelským stanicím ČCE 

Praha, 20. října 2022 

Č.j.: ÚCK/375-2/2022 
 

Sbírka na Jubilejní toleranční dar  

 

Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám.  

Sk.3,6 

 

Milé sestry a bratři,  

Písmo nám dosvědčuje, že slova nabitá vírou působí zázraky, nečekanou nápravu, pomoc, 

ozdravení. Odhodlaná slova apoštola Petra ten zázrak předjímají a zároveň mohou působit jako 

silný apel ke štědrosti a solidaritě.  

Ukončení finanční závislosti naší církve na státu, ke kterému již několik let nenávratně směřujeme, 

přináší starosti především o to, jak dokážeme ve sborech zajistit kazatelskou a pastorační službu. 

Nezapomínáme při tom, že sborový život se odehrává v prostorách a budovách, o které se máme 

starat s péčí dobrého hospodáře. Mnohde jsme tyto statky zdědili po svých předchůdcích, kteří je 

vybudovali před desítkami let a nám byly svěřeny.  

ČCE už v době svého vzniku v roce 1918 zřídila Jeronýmovu jednotu jako nositele apelu 

ke štědrosti a solidaritě mezi sbory při péči o sborové budovy a prostory.  

Jubilejní toleranční dar je fond, ze kterého jsou sborům poskytovány bezúročné půjčky na stavební 

účely. K doplňování prostředků v tomto fondu slouží sbírka, konaná každoročně k výročí vydání 

Tolerančního patentu. 

Vyhlašujeme sbírku na Jubilejní toleranční dar pro rok 2022 a prosíme, abyste pamatovali na sbory, 

které nyní při opravách kostelů a sborových budov čelí skokovému zdražení stavebních materiálů 

a prací. Právě půjčka z fondu JTD může pomoci vyřešit svízelnou situaci a napomoci dokončení 

díla.   

V letošním roce byly poskytnuty půjčky sborům ve Valašském Meziříčí, Hodslavicích, Pržně, 

Brně II, Vsetíně – dolním sboru, ochranovskému sboru v Jablonci nad Nisou a sboru v Praze 8 

– Libni v celkové výši 5 150 000 Kč. 

Děkujeme Vám za sbírku JTD v roce 2021, která vynesla 647 867 Kč. Zároveň prosíme o Vaši 

štědrost i v letošním roce. 

Děkujeme za Vaši obětavost i v této složité době. Výtěžek sbírky odešlete, prosíme, do konce 

listopadu na fond JTD, číslo účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 914300xxxx (xxxx = 

evidenční číslo sboru).  

S bratrským pozdravem a přáním zdraví a dobré mysli 

 

Tomáš Fendrych       Jiří Schneider  

člen ústředního představenstva JJ    synodní kurátor  


