
  

1 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi 

Informace o sbírkách  

 

Bratři a sestry, je třeba udržet provoz sboru. Platíme pravidelně účty za energie. Odvádíme pravidelné 

povinné platby na provoz celé církve a brněnského seniorátu.  Měli bychom udržet v chodu i provoz sbírek. 

Některé jsou celocírkevní. Prosíme věnujte sbírkám svou pozornost. 

Běžné sbírky během roku na potřeby sboru 

Sbírky představují významnou část rozpočtu, výpadek sbírek při absenci nedělních shromáždění by mohl 

na konci roku ovlivnit výsledek hospodaření.  

Pokud byste chtěli tuto sbírku platit, zvolte různé možnosti. 

a) Pravidelnou platbou přes internetové bankovnictví 

b) Můžete si jednotlivé částky doma odkládat a zaplatit pak najednou 

c) Můžete tyto sbírky zahrnou do částky svého saláru, navýšit tak salár (salár je pravidelný členský 

příspěvek člena sboru). 

Platební údaje pro běžnou sbírku na provoz sboru: 

Název sbírky: sbírka na potřeby sboru 

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800 

S. symbol: 1112 

 

Velikonoční sbírka „Hlavní dar lásky“ – tato sbírka je aktuální 

Na velikonoční neděli připadala sbírka na tzv. „Hlavní dar lásky“ Jeronýmovi jednoty. To je peněžní 

celocírkevní sbírka, z ní se poskytuje finanční dar vybraným sborům ČCE, které chystají velkou opravu svých 

budov. Letos je tato sbírka určena pro sbor v Hranicích na Moravě. Podrobní informace najdete v přiloženém 

letáku.  

V minulém roce jsme vybrali na tuto sbírku celkem 12 600 Kč (Miroslav 6600 Kč, Moravský Krumlov 2730 

Kč, Bohutice 3330 Kč). Podobně jako jiné sbory, tuto sbírku odvedeme ve výši minulého roku. Proto prosíme 

přispějte do konce dubna 

Název sbírky: HDL 

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800 

S. symbol: 9142 
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Další sbírky: 

1. Na svatodušní neděli 31. 5. by měla proběhnout sbírka na Diakonii ČCE. Svat. neděle 31.5. 

Název sbírky: Sbírka na Diakonii 

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800 

S. symbol: 9111 

 

2. Sbírka Jeronýmovy jednoty (tato sbírka probíhá během celého měsíce): během května 

Název sbírky: Jeronýmova jednota 

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800 

S. symbol: 9141 

 

3. Sbírka solidarity sborů (tato sbírka probíhá během celého měsíce): během června 

Název sbírky: Sbírka solidarity 

Číslo bankovního účtu našeho sboru: 1582635309/0800 

S. symbol: 9192 

 

Jak tyto sbírky vybírat a dávat dohromady, když se nemůžeme scházet? 

a) Je možné platit prostřednictvím internetového bankovnictví na účet našeho sboru (to je nejlepší) 

b) je možné platit na poště „poštovní poukázkou A“ na účet našeho sboru (pozor, vysoké poplatky) 

c) je možné si také doma „odkládat“ peníze na sbírku pro každou neděli a pak, až to bude možné, předat 

pokladníkovi sboru. 

Kdy tyto sbírky odvádět? 

a) Prostřednictví internetového bankovnictví lze nastavit termíny plateb pro danou sbírku 

b) Prostřednictvím poštovní složenky lze jednotlivou platbu provést na určitou neděli nebo na jednotlivou 

celocírkevní sbírku 

c) Sbírku si lze střádat doma a pak předat jednorázově 

Při platbě uvádějte tyto údaje: 

a) číslo bankovního účtu sboru 

b) specifický symbol (S. symbol) 

c) částku 

d) adresa majitele účtu: Farní sbor ČCE v Miroslavi, Husova 67/44, 671 72 Miroslav 
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Informace 

O průběhu sbírek budete průběžně informováni. Budeme také pravidelně informovat o začátku konání 

sbírky. Tyto informace najdete na webových stránkách sboru http://miroslav.evangnet.cz 

Vysvětlení: 

Jeronýmova jednota – organizace Českobratrské církve evangelické. Stará se o shromažďování finančních 

prostředků ze všech sborů, které pak slouží k poskytování darů a půjček sborům na opravy farních budov 

(kostely, fary, modlitebny). Také miroslavský sbor v minulých letech dostal dary a půjčku na opravu svých 

budov. 

Diakonie ČCE – charitativní organizace Českobratrské církve evangelické. Diakonie provozuje střediska, 

která se starají o různě slabé, potřebné, hendikepované lidi bez rozdílu stáří, původu a náboženského 

vyznání.  

Sbírka solidarity – jedná se o sbírku naší církve. Jednotlivé sbory se sbírají na peněžní fond, ze kterého se 

slabým sborům (nebo sborům, které se dostanou do problémů) hradí z části jejich povinné platby do 

společné pokladny církve.  

Návod k vyplnění „Poštovní poukázky A“ 

Upozorňujeme, že platba „Poštovní poukázkou A“ není moc výhodná, pošta si účtuje vysoké poplatky! 

Pokud možno, je lepší preferovat platbu bankovním převodem. Prosím, zvažte sami, jak se rozhodnete a 

jaké jsou vaše možnosti. 

 

 

V Miroslavi, 16. dubna 2020 

Za staršovstvo, David Sedláček, farář 

Děkujeme 

 

http://miroslav.evangnet.cz/

