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Vážení a milí přátelé,
v listopadu jsme všem vám, kteří jste se podíleli na podpoře Tomáše Zbořila,
oznámili ukončení sbírky k 31. prosinci 2018. K tomuto datu se podařilo shromáždit 330 tisíc
korun. Z této částky budeme podporovat Tomáše až do konce jeho studia. Děkujeme za příspěvky.
Na konci loňského roku zemřel ve věku pětačtyřiceti let bratr farář Aleš
Mostecký. Byl farářem ve Dvoře Králové, kde žil se svou maželkou a pěti dětmi. Děti jsou ve věku
9 až 19 let. Především místní sbor a seniorát má na mysli potřebné zajištění budoucnosti a jsou
rodině Mosteckých pomocí.
K této pomoci vznikl před časem i Nadační fond COMPATERNITAS. Proto
správní rada fondu vypisuje tímto dopisem sbírku na podporu rodiny Mosteckých. Po domluvě s
rodinou jsme uzavřeli smlouvy o stavebním spoření pro každé z dětí a chceme společně na jejich
účty přispívat až do částky 150 – 200 tisíc korun. Zda se to podaří, to už záleží na jednotlivých
přispěvatelích. Rovněž jsme připraveni v případě potřeby přispět i na jiná potřebná vydání rodiny
Mosteckých.
Obracíme se s prosbou o jednorázový či opakovaný příspěvek na všechny vás,
kteří jste kdy v minulosti naši výzvu nějakým darem či dary akceptovali. Pokud si nepřejete, abyste
už námi byli oslovováni, prosíme, sdělte nám to. Zároveň vás prosíme i o to, abyste naši žádost
předali vám známým lidem, o nichž se domníváte, že by se k darům rádi připojili.
Své příspěvky zasílejte na v hlavičce dopisu uvedený účet. Variabilní číslo
nemusíte uvádět, všechny příspěvky došlé na účet po 31. prosinci 2018 budou určeny na podporu
dětí Mosteckých. Na počátku každého roku zasíláme dárcům potvrzení o poskytnutém daru pro
daňové účely.
Vážíme si vaší pomoci, srdečně vás zdravíme a přejeme vše dobré.
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