Adopce farní dlaždice
Informační list II

Vážení farníci
z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové, Repech, Okluk a Skelné Huti, drazí
dobrodinci a přátelé farnosti.
Na protivanovskou pouť jsem do Vašich schránek nechal doručit informační
list s názvem „Adopce farní dlaždice“, ve kterém jsem Vás seznámil
s myšlenkou pořízení nové dlažby v multifunkčním sále zdejší fary. Nyní
nadešel čas, kdy tento projekt spatří světlo světa. Římskokatolická farnost
Protivanov obdržela 20. prosince 2013 od Krajského úřadu Olomouckého kraje
Osvědčení o konání veřejné sbírky dle zákona 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a o změně některých zákonů. Od 1. 1. 2014 máte reálnou možnost tuto
dlaždici adoptovat. K adopci je nabízen dvojí formát. Buď větší rozměr:
60 x 30 cm za 7.500,- Kč nebo menší rozměr: 30 x 30 cm za 2.500,- Kč. Svým
darem na církevní účely si můžete v případě zájmu snížit základ daně z příjmu
(fyzické i právnické osoby podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Na požádání Vám potvrzení o přijetí daru na církevní
účely rád vystavím.
A jak prakticky tuto dlaždici adoptovat? Nabízím Vám trojí způsob:
1. Bezhotovostní převod částky na speciálně vytvořený účet u České
spořitelny, číslo účtu: 3429375319/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte jakýkoli
kontakt na sebe nebo osobu blízkou, se kterou bude možná pozdější
komunikace).
2. Zaplacením příslušné částky přiloženou Poštovní poukázkou A (v tomto
případě prosím o vyplnění všech údajů odesílatele: jméno, příjmení, adresa).
3. Hotově přímo do mých rukou. Tuto možnost můžete využít třeba i po
každé mši svaté. Na obdrženou částku Vám následně vystavím příjmový
pokladní doklad.
Někteří jste se předběžně vyjádřili, že nemáte zájem, aby Vaše jméno bylo na
dlaždici vytesáno, popřípadě aby nebylo tak velkým písmem. Slibuji Vám, že

vše zařídím podle Vašeho přání. Kdo bude chtít na dlaždici zveřejnit své jméno
a bydliště, tak vše bude s největší pravděpodobností vytesáno v pravém dolním
rohu. Kdo nebude chtít být vůbec zveřejněn, dlaždice zůstane nepopsaná
a v účetnictví tohoto projektu se objeví „nejmenovaný dárce“. Jestliže někdo
z dárců nevyplní potřebné údaje k identifikaci, bude brán jako anonymní.
V případě, že některý z dárců přispěje jakoukoli vyšší částkou, veškeré takto
nashromážděné finance budou použity na další financování oprav fary.
Každému z Vás, kdo si farní dlaždici adoptuje, ať už jmenovanému či
nejmenovanému dárci, vystavím na památku „Pamětní list“ a pokud to bude
možné, osobně Vám ho i předám. Počet nově adoptovaných dlaždic vždy
oznámím po mši svaté v nedělních ohláškách o poslední neděli v měsíci.
Případné dotazy, týkající se veřejné sbírky, Vám rád zodpovím na telefonním
čísle: 723 246 237, na e-mailu: zdenekfucik@centrum.cz, případně na poštovní
adrese: Římskokatolická farnost Protivanov, Náměstí 30, 798 48 Protivanov.
Veškeré důležité informace k veřejné sbírce budou průběžně uváděny na
webových stránkách farnosti http: //www.farnostprotivanov.cz /, včetně kopie
Osvědčení o konání veřejné sbírky.
Věřím, že nikomu z Vás není lhostejný osud naší fary. Je to bezesporu
významná památka naší obce, která si zaslouží, abychom ji předali příštím
generacím v pořádku. Všechny získané finanční prostředky budou použity na
pořízení podlahy v multifunkčním sále, případně k dalšímu financování oprav
fary.
Na závěr Vám všem chci v roce 2014 popřát všechno dobré, vyprošuji hojnost
Božího požehnání, štěstí, zdraví, spokojenost v každodenním životě a stálé
vědomí toho, že nás dobrý Bůh každodenně štědře obdarovává, třeba
v obyčejném úsměvu druhých lidí.
Upřímné díky všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují právě rodící se
dobré dílo. Rád na Vás všechny pamatuji ve svých modlitbách a žehnám Vám.
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