
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chlebích 
Chleby č. 55, 289 31 Bobnice, e-mail: chleby@evangnet.cz, účet: 503749339/0800 

 

Sestry a bratři, členové chlebského evangelického sboru, 

posíláme Vám složenku na zaplacení saláru. Pokud jste již salár platili a více přispět nechcete, můžete 

složenku odložit. Stejně tak, platíte-li salár převodem z účtu. Berte složenku jako malou připomínku 

odpovědnosti za váš sbor. 

Salár je příspěvek, kterým přispíváme na chod sboru. Kolik nás sbor stojí, o tom jsme slyšeli na 

sborovém shromáždění v březnu, kde byl i schválen rozpočet (stručný přehled najdete ve sborovém dopise i 

na sborovém webu http://chleby.evangnet.cz). V loňském roce došlo ke stavebním úpravám na faře 

(kuchyňka, koupelna), čili náklady byly větší. Běžně provoz sboru stojí přes 100 tisíc korun (a to nemáme 

vlastního faráře). Je před námi stále druhá etapa opravy varhan.  

Kolik mám poslat? – Kolik chcete. Je to u nás dobrovolné. V bibli čteme o desátku. V některých 

církvích to tak funguje. V naší církvi se podle „Řádu hospodaření sborů“ očekává, že každý člen bude 

přispívat 5 procent svých čistých příjmů (tj. z příjmu 10000,- měsíčně je to 500Kč za měsíc, to je 6000,- Kč 

za rok). K tomu bychom měli směřovat. V tuto chvíli průměrný příspěvek platícího člena sboru činí 550 Kč 

za rok – to je naprosto nedostatečné a v takovém případě sbor nemůže vůbec uvažovat o další samostatné 

existenci (rozpočteno na všechny členy je to dokonce jen 160 korun).   

K platbě saláru nemusíte používat pouze složenku, peníze můžete posílat i převodem přes účet 

(503749339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo: «F1»  ) Platit můžete samozřejmě i v hotovosti, 

nejlépe při bohoslužbách. Zvláště v případě platby přes účet (ale i v hotovosti) doporučujeme přispívat spíše 

menší částky, ale pravidelně (např. 300, 500 či více korun měsíčně) – tolik to nebolí a ve výsledku to dá 

pěknou částku. 

 

Za Vaši ochotu děkujeme.  

 

Za staršovstvo 

Jiří Zajíček, kurátor   Martin Fér, administrátor   

 

(pokud jsou níže uvedené údaje chybné, nebo nechcete být nadále vedeni jako členové sboru, dejte nám to 

prosím vědět na kontakty uvedené v záhlaví. Děkujeme)  
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