
 
 

 
 

Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, 
a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste 
mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou. (Matouš 25:35,36) 

Milí bratři a milé sestry ve sborech Bratrské jednoty baptistů 
Výkonný výbor BJB vyhlašuje mimořádnou sbírku na pomoc Ukrajině. Po setkání se zástupci rusky 
mluvících sborů jsme se rozhodli se zaměřit na tyto dvě oblasti. 

Tou první je přímá pomoc na Ukrajině skrze baptistické sbory v oblasti Černivci a Mukačevu. Skrze jejich 
místní kontakty můžeme po omezený čas stále ještě předat finanční pomoc ukrajinským sborům, které 
pomáhají uprchlíkům směrujícím k hranicích. Jejich sbory se stávají místem pomoci všem potřebným. 
Pro tuto pomoc odesíláme rovnou částku 100.000 Kč a modlíme se za to, aby dorazila na místo co 
nejdříve. 

Tou druhou je pomoc těm, kteří přicházejí do naší země a potřebují pomoc na své cestě dále a nebo se 
rozhodnou v naší zemi zůstat. Mnohé naše sbory a jednotlivci v tom odvádí skvělou práci, jejich zdroje a 
možnosti jsou však limitovány. Rozhodli jsme se proto podpořit každý sbor BJB, který se zapojí do 
pomoci uprchlíkům a rozdělat vybrané peníze na jednotlivá místa podle potřebnosti. Kontaktujte nás 
ohledně podrobností a podmínek čerpání.  

Bratrská jednota baptistů vyčlenila na tuto pomoc zatím částku 500.000 Kč a další prostředky budou 
navýšené v případě, že ve sbírce vyberou další finance. 

Děkujeme, že pomáháte s námi! 

Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratrská jednota baptistů v České republice 
číslo účtu 63112309/0800, VS krizového fondu 911857, SS číslo sboru (v případě sborové sbírky). 

Sbírka probíhá do odvolání. V případě darů jednotlivců uveďte, prosím, do poznámky své jméno. 
Kontaktujte nás, pokud chcete zaslat potvrzení o zaslaných darech. 

www.bjb.cz │ info@baptist.cz │ kancelář VV BJB - tel: 241 434 256 

 

SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ 
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