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Pomáhat pomáhá 



Velké díky

Milí sourozenci v Kristu a přátelé, to první, co chci udělat

je poděkovat za vaši finanční obětavost, kterou jste

prokázali během sbírky na pomoc rodinám zasaženým

tornádem.

Díky vaší pomoci jsme mohli podpořit 49 rodin, kterým

jsem poskytli celkem 3 925 000,- Kč. Tato částka se

vybrala za necelých 100 dní a překonala očekávání.



Slovo 
úvodem

Následující stránky jsou malou ukázkou života Diakonie Církve
bratrské během roku 2021.

Záměrně se nezmiňuji o Covidu-19 a neuvádím informace,
které lze najít na našich webových stránkách
https://cb.cz/diakonie/ nebo ve výročních zprávách.

Vaší podpory si vážíme, je pro nás důležitá protože:

1) Dokazuje, že jsme součástí Církve bratrské jako celku.

2) Umožňuje nám udržet sociální služby, které bychom nemohli
bez podpory ze sbírky provozovat. Týká se to hlavně
Střediska Černý Most. Financujeme mzdy a provoz střediska.

3) Dovoluje nám z poskytnutých darů podporovat i jiné (letos
jsme částkou 100 000,- Kč podpořili sbírku po tornádu).

https://cb.cz/diakonie/


Středisko  
Bethesda 

Místo, kde je 
život jiný, ale  
pořád běží

Když přijdou dny, ve 
kterých nemáš 

zalíbení, je důležité si 
je nějak zpříjemnit.  



Středisko 
Černý Most 

Most z nudy
k tvořivosti, 

most pomoci a 
podpory.

Když je život nesnadný, 
potřebujeme parťáka, 

někoho, kdo jde s námi. 



Každý potřebuje místo,
kde mu je alespoň trochu
dobře, kde se cítí přijímán
a prožívá bezpečí.

Středisko 
Xaverov  

Domov pro 
lidi 

s mentálním 
hendikepem,  

kteří jiný 
domov nemají



I. etapa rekonstrukce 
2022 - 2024

II. etapa rekonstrukce 
2023 - 2024

Středisko 
Xaverov  

Domov jaký 
chceme 
v dalších 
letech 

vytvořit 



Jak využijeme 
vaší finanční 

podporu

Pokud se rozhodnete i tentokrát práci Diakonie CB
finančně podpořit, přispějete zejména na činnost
Střediska Černý Most a Střediska Xaverov. Tato střediska
se bez finančních darů neobejdou.

Ze sbírky podpoříme i práci v Bethesdě a pokud to
situace dovolí, budeme opět pamatovat i na Ukrajinu.

Celkem 10% ze sbírky zamíří do Fondu rozvoje
Diakonie, přesněji diakonické práce.

I v letošním roce platí, že jednotlivé sbory odešlou
výtěžek sbírky na účet Rady CB a ta nám v lednu
příštího roku prostředky poukáže. Podrobnosti k platbě
najdete na další stránce.



Podrobnosti 
k průběhu 

sbírky a platbám 

Do celocírkevní sbírky na Diakonii CB můžete přispět
dvěma základními způsoby:

• Během nedělní bohoslužby přispějete do sbírky určené
na Diakonii CB a Váš sbor následně odešle vysbírané
prostředky na účet Rady CB.

• Rozhodnete se pro bezhotovostní platbu, kterou je
třeba zaslat na účet Vašeho sboru s poznámkou sbírka
Diakonie 21. Váš sbor tuto platbu spolu s ostatními
zašle na účet Rady CB.

Informace pro hospodáře: 

Číslo účtu pro zaslání sbírky: 2900230978/2010

K platbě uveďte jako VS číslo sboru, platbu prosím
zašlete do 30. 12. 2021.



Slovo na závěr

Děkujeme za Váš zájem, modlitby a podporu. Díky tomu

jste součástí naší motivace a schopnosti dělat to, co

děláme.

Jak říká jedna naše kolegyně: „Děláme malé věci, ale z

nich se stávají velké“.

Za celý tým Diakonie CB 

Roman Kysela 

https://cb.cz/diakonie/

https://cb.cz/diakonie/

