Desiatky a dary cirkvi
Milí naši bratia a sestry, priatelia a priaznivci Božieho ľudu. Ocitli sme sa v neľahkom životnom období,
keď sme neviditeľným nepriateľom obmedzovaní v pohybe, stretávaní, vzdelávaní, práci... Napriek
tomu si uvedomujeme veľkú Božiu priazeň a starostlivosť a túžime vyjadriť Bohu vernosť a vďačnosť za
všetky prijaté požehnania, nádej a istoty, ktoré máme.
Okrem iného sa zmenili aj podmienky, za akých sme sobotu čo sobotu túto vďačnosť Bohu mohli
preukázať. Teraz máme možnosť urobiť tak formou bankového prevodu alebo vkladom hotovosti na
účet, prípadne poštovou poukážkou na účet.
Číslo účtu vášho zboru = IBAN vám poskytne pokladník zboru, alebo kazateľ.
Prosíme vás, aby ste odoslané príspevky zreteľne označovali tak, aby sme ich mohli z účtovného
hľadiska presne špecifikovať a priradiť správnemu zboru – viď uvedené body. Za to od nás prijmite
úprimnú vďaku.
Ak je pre vás prijateľnejšie poslať príspevok na účet Slovenského združenia, tu je bankové spojenie:
1, Číslo účtu vo FIO banke: IBAN = SK94 8330 0000 0025 0034 1599
2, Variabilný symbol: uveďte číslo svojho zboru (vyberte z priloženého zoznamu zborov SK), ak ešte
nie ste členom, vyberte spriaznený zbor .
3, V poznámke označte druh príspevku - desiatky, sobotná škola (misia), 13.sobota, modlitebný
týždeň, náboženská sloboda, Adra, stavebný projekt, AWR / Štúdio Nádej, GK (potreby Generálnej
konferencie). Druhy aktuálnych zbierok a ich číselné označenie aktuálnych zbierok nájdete aj na
predposlednej strane úloh sobotnej školy.
4, Ak prípadne chcete prispieť na iný, konkrétny účel, stručne to tiež v texte uveďte: misia Novotný
(evanjelizácia v centrálnej Ázii), Bolívia (stavby modlitební v Bolívii), Humanita (charitatívny projekt pre
chudobných na Slovensku), apod.
5, Ak účet, z ktorého príspevky odchádzajú nie je váš (banka uvádza meno/názov majiteľa účtu),
uveďte v texte aj svoje meno/rodinu. Akceptujeme, ak chcete zostať anonymnými darcami, túto
skutočnosť však vyznačte, napr. A. Predchádzajúce údaje však potrebujeme pre správne zaúčtovanie
príspevku.
Ak by ste mali akékoľvek otázky či pripomienky k zbierkam a príspevkom, obráťte sa na hospodára
CASD, alebo účtovné oddelenie.
tel: +421 905 400 052, e-mail: hospodar@casd.sk, mhletkova@casd.sk
Nech vás Pán žehná a bohato vám odplatí za vašu vernosť.

