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Vžziměžrokuž2006žjsemžmělžjakožpraktikantž
dlouhodobouž praxiž vž dětskémž domověž
tadyž vž Těrlickufž Jednohož mrazivéhož
večeražjsemžmělžmožnostžzachránitžhochaž
zž tohotož domovaž vž lesež předž umrznutímfž
Přiž tétož událostiž jsemž slyšelž Božíž voláníž
vydatžsežceležjenžJemuf

Vž rocež 2011ž jsmež sež sž manželkouž dož
Těrlickaž nastěhovaliž až dnesž zdež můžemež
společněž sž dalšímiž lidmiž rozvíjetž církevfž
Jsemž nadšenýž zž tohoLž jakž násž Bůhž jakož
společenstvížvedeLžproměňuježažpovoláváLž
abychomžodráželižJehožzáměryLžkteréžmážsž
tímtožsvětemfž

ChcemežvámžpředstavitžtoLžcožsežpodařilož
změnitž vž posledníž doběž až viziLž kterouž
mámežprož rokž2020fžUvědomujemež siLž žež
vežvšemLžcoždělámeLžjsmežabsolutněžzávislíž
naž BohuLž alež takéž chcemež sž odvahouž
plánovatžaždívatžsežvpředfž

Pokudž jstež součástíž našehož společenstvíž
nebož sež vámž líbíLž což dělámež až kýmž jsmeLž
zvemežvásLžabystežbudovaližcírkevžvžokolíž
Těrlickaž spoluž sž námifž Věřímež totižLž žež
zdravážcírkevžmůžežbýtžopravdovoužnadějíž
prožnašežokolíLžaležižceloužzemifž

ZažtěrlickýžsboržpastoržLukášžSztefekž



Rekonstrukce sálu
Vytomtoyroceyseynámypodařiloydokončityrozsáhlouy
rekonstrukciysáluyzayvíceynežy600y000SúyKč.y
ToužiliyjsmeyvytvořitymístoSykdeyseylidéybudouycítity
jakoydoma.yDnesyzdeyprobíhajíypravidelnáysetkáníy
proydětiSymládežSyrodiny.yPotkávajíyseyzdey
samostatněyženySystaršíylidéSymužiypřiyspolečnéy
snídani.yVyprostorechyprobíhajíydůležitéyživotníy
rozhovorySypředmanželskéypřípravySystudiayBibleSy
zkouškyyhudebníykapelySyaymnoháydalšíysetkání.y

Dorost
Vyrocey2019yseypodařiloyzačítypravidelnáypátečníy
setkáníyproydětiyveyvěkuy9ú15yletSykterýmyříkámey
dorost.ySetkáníyseyúčastníyvyprůměruy12ydětí.

co se nového událo?
2019 



KurzšObjevováníškřesťanství
Ccah1ThTTThKč
š

Rekonstrukceškuchyněšsešsociálnímšzařízenímš
Ccah4TThTTThKč
hh

Studovna
Ccah1TThTTThKčh
hh

Babyšclubšprošmaminky
Ccah2ThTTThKč
hh

Openšbohoslužby
Ccah2ThTTThKč
hh

Opravašfasádyškostelníšvěže
Ccah2TThTTThKč
hh

Spuštěníšživéhošpřenosušbohoslužebšnašinternetu
Ccah5ThTTThKč
šš

Běžnýšprovoz,šenergie,šodvodyšnašmzdy
Ccah35ThTTThKč

Celkovýhrozpočeth1š150š000šKč

Našešpříjmyš
Vhsoučasnéhdoběhnáshformouhtrvaléhohpříkazuh
podporujeh15hosobhčástkouh25ThTTThKčhročněúh
Formouhnedělníhsbírkyhvyberemehccah1TThTTThKčh
ročněúhProhrokh2T2Thchcemehžádathcírkevhoh35Th
TTThKčhzhfonduhopravhahinvesticúhProhnaplněníh
rozpočtuhnámhtedyhzbýváhnajíthccah45ThTTThKčúhh

kolikštohstojí?

KurzšObjevováníškřesťanství
Připravujemehnetradičníhkurzhprohtyšhkteříhseh
chtějíhdozvědětšhohcohvhkřesťanstvíhjdešhanebohsih
jenhosvěžithzákladyúhCílemhkurzuhjehobjevitšhkýmhjeh
Ježíššhpročhpřišelšhahcohtohprohnáshznamenáú

Rekonstrukceškuchyněšsešsociálnímš
zařízením
VěřímešhžehjídlohspojujehlidiúhSborováhkuchyňeh
sloužilahdobřehsvémuhúčeluh5Thletšhalehdnesh
potřebujehzásadníhproměnuúhRekonstrukcehpočítáh
shpropojenímhkuchyněhahzahradyhtakšhabychomh
mohlihjídlemhobsluhovathihnámihpořádanéh
venkovníhakceúhh

Velkýmhnedostatkemhnašichhvnitřníchhprostorh
jsouhchybějícíhtoaletyúhTytohmámehvhjinéhbudověúh
Člověkhtakhmusíhpřecházethpřeshvenekšhcožhjeh
vhzimníchhměsícíchhdosthnepohodlnéúh
Rekonstrukcehpočítáhshvytvořenímhjednoduchéhoh
vnitřníhohsociálníhohzařízeníúh

2020š
cošplánujemešnadhrámech
tohošhcohužhdělámeú



Studovna 
NechcemeKvytvářetKjenKmístoKproKfyzickéK
napojeníýKaleKiKduchovnígKPlánujemeKpředělatKčástK
sborovéKkancelářeKnaKmístoýKkdeKsiKčlověkKbudeK
mociKvypůjčitýKkoupitKneboKstudovatKpřímoKnaK
místěKinspirativníKduchovníKliteraturugKChcemeKseK
pravidelněKinspirovatKkeKstudiuKKnihyKknihK4BibleTýK
aleKiKkeKčteníKdalšíKduchovníKliteraturyg

Baby club pro maminky
OdKnovéhoKrokuKkaždouK2gKaK4gKstředuKvKměsíciK
plánujemeKnabídnoutKmaminkámKvKobciKnašeK
zrekonstruovanéKprostoryKkeKscházeníKseKaKtráveníK
časuKsKdětmigKTakýKabyKseKmohliKseznámitKseK
sKdalšímiKmaminkamiýKvyměňovatKsiKzkušenostiK
aKnavzájemKseKpovzbuzovatg

Open bohoslužby
VKpříštímKroceKplánujemeKudělatKdvěKnedělníK
bohoslužbyKblížeKkKlidemýKaKtoKvKmístnímKkulturnímK
doměgKSvýmKobsahemKaKformouKsrozumitelnéKproK
lidiýKkteříKbyKdoKkostelaKvKneděliKjinakKnešligK

Oprava fasády kostelní věže
FasádaKjeKvKhavarijnímKstavuýKodpadávajíKkusyK
omítkyýKjeKpotřebaKzásadníKopravag

Spuštění živého přenosu bohoslužeb 
na internetu
ChcemeKvyužívatKmoderníKtechnologieKkKtomuýK
abychomKdobrouKzprávuKoKJežíšiKKristuKdostaliK
kKdalšímKlidemgK



KurzšObjevováníškřesťanství
Ccah10h000hKč
š

Rekonstrukceškuchyněšsešsociálnímšzařízenímš
Ccah400h000hKč
hh

Studovna
Ccah100h000hKčh
hh

Babyšclubšprošmaminky
Ccah20h000hKč
hh

Openšbohoslužby
Ccah20h000hKč
hh

Opravašfasádyškostelníšvěže
Ccah200h000hKč
hh

Spuštěníšživéhošpřenosušbohoslužebšnašinternetu
Ccah50h000hKč
šš

Běžnýšprovoz,šenergie,šodvodyšnašmzdy
Ccah350h000hKč

Celkovýhrozpočeth1š150š000šKč

Našešpříjmyš
Vhsoučasnéhdoběhnáshformouhtrvaléhohpříkazuh
podporujeh15hosobhčástkouh250h000hKčhročně.h
Formouhnedělníhsbírkyhvyberemehccah100h000hKčh
ročně.hProhrokh2020hchcemehžádathcírkevhoh350h
000hKčhzhfonduhopravhahinvestic.hProhnaplněníh
rozpočtuhnámhtedyhzbýváhnajíthccah450h000hKč.hh

kolikštohstojí?



rozpočet2020

trvalý příkaz 250,000 Kč

nedělní sbírka 100,000 Kč

žádost na církevní dotaci 350,000 Kč

potřebujeme získat 450,000 Kč



Hledáme@ 100@ dárců,@ kteří@ by@ nás@ mohli@ v@ roce@
2020@podpořit@měsíčně@částkou@400,-@Kč.

Pokudf jstef členemf jinéhof sboruf nebof
denominace,f věříme,f žef štědřef podporujetef vášf
domovskýf sbor,f alef možnáf zůstávátef otevřenif
investovatfdofrozvojefifjinéfcírkve.f

Pokudfnásfužfpravidelněfpodporujete,fděkujemef
zaf zváženíf vašíf dalšíf podpory,f aťf užf formouf
trvaléhofpříkazufnebofjednorázovéhofdaru.

Věříme,f žef vašef investicef pomůžef budovatf
církevfaftímfzměnitfživotyflidífvfnašemfokolí.

Účetfprofzaslánífdaruf/fpravidelnéfpodpory

Pokudfdoftohofjdetefsfnámi,fdejtefnámfvědětfnaf@
info@startcil.cz@

Díky@za@vaši@štědrost

podporafvize2020

2201473321@/@2010


