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Dobrovolná sbírka na letní pobyty dětí z Ukrajiny
Milé sestry, milí bratři,
jak jistě víte, podporuje Českobratrská církev evangelická české evangelické sbory
ve východní Evropě. Pro práci s těmito sbory je synodem povolán farář ČCE br. Petr Brodský.
Ten sbory navštěvuje a zprostředkovává všemožnou podporu a pomoc.
Jednou z forem podpory pravidelně poskytovanou naší církví a velmi vděčně přijímanou
ukrajinskými sbory je možnost, aby se děti z ukrajinské Bohemky a Veselynivky mohly
zúčastnit letního pobytu v některém z našich zařízení. Loni to byl tábor v Bělči nad Orlicí,
kterého se zúčastnilo 11 dětí a jede vedoucí z Bohemky. Na letní camp ve Strmilově přijeli
4 mládežníci. Oba pobyty se mohly uskutečnit jen díky Vaší obětavosti při loňské sbírce.
Ta činila 211.374,- Kč.
V letošním roce bychom opět rádi umožnili účast ukrajinských dětí na našich letních akcích.
Vzhledem k tomu, že finanční situace není lepší než v roce 2011, rozhodla synodní rada
na svém zasedání dne 7.2.2012 také letos vyhlásit dobrovolnou celocírkevní sbírku na krytí
nákladů spojených s účastí dětí – tentokrát z Veselynivky – na letním církevním táboře.
Počítá se i se skupinkou pěti mládežníků pro camp ve Strmilově.
Potřebná částka se, dle zkušeností z minulých let, pohybuje kolem 160.000,- Kč. Pokud
sbírka překročí potřebnou částku, budou peníze použity jako základ fondu pro tábory pro rok
2013. Z loňské sbírky zůstalo nevyčerpáno 62.794,- Kč. Tato částka bude použita na krytí
výše uvedených nákladů spojených s táborem či campem v roce 2012. O čerpání vybraných
finančních prostředků budou sbory informovány dopisem ve sborové zásilce do konce tohoto
roku. Vyúčtování loňské sbírky bylo sborům zasláno v rámci listopadové zásilky (viz dopis
celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě z 2.11.2011, č.j.: 1258/2011).
Doba trvání sbírky je do 15. dubna 2012.
Věříme, že rádi touto cestou podpoříte to, aby děti z česky mluvících evangelických sborů
na Ukrajině mohly u nás prožít radostný a obohacující čas.
Se srdečnými pozdravy jménem celé synodní rady
Lia Valková
synodní kurátorka
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