
KLUB 20 

– záleží mi na mojom cirkevnom zbore a nečakám, že naše veci za nás vyriešia iní 

 

Klub 20 je iniciatíva, ktorá vznikla za účelom pomôcť pri  financovaní cirkevno-zborových 

aktivít a investícií v čase, keď sme realizovali stavbu nového zborového domu.  

Chceme dnes aj Vás, bratia a sestry, touto cestou vyzvať, aby ste sa pridali a budeme veľmi 

radi, ak nás bude pribúdať.  

Ako sa zapojiť?  

 

Člen resp. sympatizant nášho CZ ECAV Badín, ten, kto cíti zodpovednosť za svoj cirk. zbor 

môže trvalým príkazom na úhradu v svojej banke odovzdávať každý mesiac v roku 

dobrovoľne sumu 20 Eur pre svoj CZ ECAV Badín.  

Suma nesmie byť vyššia ani nižšia ako 20 Eur. Preto aj názov Klub 20.  

Myslíme, že je to suma, ktorá pre osobu s bežným SVK príjmom nie je zničujúca a zároveň 

možno trochu zabolí, veď toľko stojí napr. slabší paušál na mobil alebo 15 litrov benzínu. Ale 

bez obety je nič... 

Doba, po ktorú sa zaviažete len sami sebe, že budete takto pravidelne prispievať je ľubovoľná 

takže v prípade osobných fin. problémov alebo pre iné dôvody môžete kedykoľvek skončiť.  

 

Iniciatíva má zmysel aj vzhľadom k budúcnosti a môže byť jednou z foriem, ako riešiť fin.- 

hosp. život cirkevného zboru po odluke cirkvi od štátu.  

Preto bude ideálne, ak vytrváte, resp. zvyknete si na to, že pomáhate stále a že cítite 

zodpovednosť za svoj zbor.  

 

Ďakujeme tým, ktorí už pekných pár mesiacov sú členmi Klubu 20 a aj vďaka nim môžeme 

pokračovať v prácach na stavbe Nového zborového domu. Ďakujeme.   

 

„ Ochotného darcu miluje Boh...“ 2K 9,7 

predsedníctvo cz       

 

 

Číslo účtu CZ ECAV Badín: SK50 0900 0000 0000 5018 0986   

( uviesť meno a poznámku - Klub 20)  

 

 

Členovia Klubu k 1.5. 2020  

Dvonková Anna  

Dovala Roman  

Kadlecová Viera  

Moravčíková Jana  

Hudoba Martin  

Hybská Anna  

Mikulová Anna  

Moravčíková Anna  

Petrovič Ján  

Sliacka Anna  

Surkošová Eva  

 

Ďakujeme doterajším prispievateľom.  


