
Združenie evanjelikálnych cirkvi v SR 
 a  
Katedra teológie a katechetiky PF UMB 
Banská Bystrica 

 
 

 
Ctený/ctená  

podporovateľ/podporovateľka   
Katedry teológie a katechetiky, 

 
 
s bázňou a v úprimnej vďačnosti Bohu sme 
tento rok vnímali Vašu vzácnu podporu našej 
Katedry prostredníctvom Vášho príspevku na 
účet Združenia evanjelikálnych cirkví v SR. 

 
Od nášho posledného vzájomného mailového alebo ústneho kontaktu (v marci 2011) uplynulo už 
takmer 8 mesiacov. Niektorí dokonca ani nedostali náš marcový ďakovný email, nakoľko ostali 
v úplnej anonymite a nemohli sme im adresne vyjadriť svoju vďačnosť, čo nám je veľmi ľúto.  
 
Dovoľte nám úprimne Vám touto cestou poďakovať za Vaše rozhodnutie podporiť našu prácu 
a povzbudiť nás. V uplynulom roku, keď sme mali obmedzený počest študijných programov, nás 
vnútorne veľmi povzbudzovalo, že sú tu ľudia, ktorí vnímajú prácu našej katedry ako Božie dielo 
a konkrétne, prakticky to aj prejavujú. Od spustenia tohto projektu Partnerstva prišla na účet ZECu-
knižnice cez tieto malé pravidelné alebo jednorázové príspevky jednotlivcov suma vo výške cca 
polovice výdavkov na plyn, za čo sme veľmi vďační. 
 
Zároveň chcem týmto listom potvrdiť, že Váš príspevok je veľmi adresne využívaný predovšetkým pre 
projekt katedrálnej/ZEC knižnice, ktorá ‘funguje’ len vďaka sponzorstvu jednotlivcov a cirkví. Váš 
príspevok sa pripája k ostatným sponzorským príspevkom, a tieto potom spoločne pomáhajú 
udržiavať jej chod, zabezpečiť teplo pre používateľov knižnice, zakúpiť nové knihy. Najvýznamnejšou 
investíciou v uplynulom roku, ako sme informovali už v marci, bolo zakúpenie nového plynového 
kotla a výmena väčšiny okien v knižnici (ostatné sme vymieňali pred 5 rokmi). Bolo to skutočne 
nevyhnutné pre šetrenie energiami. Aj Váš dar prispel k a priebežne prispieva (náklady sa ešte 
nevrátili) k týmto investíciam. Knižnicu využívajú nielen študenti katedry, ale aj niektorí členovia 
zborov, a tiež je do určitej miery aj misijným nástrojom – využívaným študentami z iných katedier. 
V budúcom období, ak Pán dá, tak by sme sa mali presunúť k ďalším novým investíciam, najmä 
nákupu ďalších nových kníh, serveru a neskôr aj k zatepleniu domu. 
 
Pozývame Vás, kedykoľvek by ste chceli, prísť sa do knižnice pozrieť. Vedzte, že ste pre nás prejavom 
Božej lásky a starostlivosti voči nám. Ďakujeme ešte raz veľmi srdečne. Pokiaľ by ste ostali aj naďalej 
našimi sponzorovateľmi, boli by sme veľmi vďační. Ak by ste mali akékoľvek otázky (možno na 
konkrétnejšie detaily) alebo nejaké námety, výhrady (napr. že by ste chceli, aby Váš príspevok bol 
adresovaný vyslovene len na niektorú zo spomínaných činností knižnice), napíšte nám a budeme 
Vaše prianie akceptovať. 
 
 
S prianím toho najvzácnejšieho do roku 2012 
 
1. decembra 2011        Dana Hanesová 

zodpovedná za fungovanie knižnice 


