
DOSTAVBA KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V DOLNÍ LHOTĚ 

 

      SOUČASNÝ STAV - DOKONČENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY:     VIZUALIZACE KOSTELA PO DOSTAVBĚ: 

Vážení občané, dovolujeme si Vás tímto informovat o probíhající dostavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje.  

Jak jsme Vás již před časem informovali, farníci z Dolní Lhoty se rozhodli zvelebit zadní část našeho 
kostela tím, že zbourají chátrající a nevyužívanou márnici a přistaví nové prostory pro ucelení celé 
stavby. Nová budova bude především sloužit jako zázemí pro budoucí kroužky dětí, hudební a pěvecký 
nácvik pro scholu, výuku náboženství, zázemí pro ministranty atd. Dále se bude jistě využívat pro 
společensko-kulturní akce, např. rozsvícení adventních věnců, dožínkové akce apod. V neposlední 
řadě bude sloužit jako vhodné zázemí pro různé obřady, a to jak křtiny, svatby, tak i smuteční obřady. 
Již na podzim minulého roku jste mohli zaznamenat zahájení stavby a úspěšné dokončení základové 
desky. Na jaře budeme v této stavbě pokračovat, s cílem dokončit hrubou stavbu. Veškeré práce se 
budou odvíjet od finančních možností farnosti.  
Rádi bychom Vám nabídli možnost se také podílet na této jedinečné dostavbě, a to tím, že můžete 
přispět zakoupením magnetky s vizualizací kostela. 
Zakoupením této magnetky přispějete na pořízení stavebního materiálu. Magnetky si můžete zakoupit 
od 17. března po každé mši svaté v sakristii nebo na obecním úřadě u paní Hanky Výtiskové. 
GRAFICKÁ VIZUALIZACE MAGNETKY: 

    

Magnetky se budou prodávat ve dvojím barevném provedení, stříbrná a zlatá. Stříbrnou obdrží každý, 
kdo přispěje ve finanční výši 500 - 999 Kč. Zlatou magnetku dostane každý, kdo přispěje finanční 
částkou 1.000 Kč a více.  
Kdo by chtěl toto dílo podpořit větším finančním obnosem, tak může přímo v kostele do pokladničky 
nebo bezhotovostně na farní účet Dolní Lhoty č. ú.: 283146156/0300. Každý může dostat potvrzení pro 
odpis z daní. Smíte si každý kalendářní rok odečíst dar do výše 15 % základu daně. 
Pomáhat také můžete svou osobní přítomností (brigádou) při stavebních a jiných pracích.  

 
Děkujeme,               

                 otec Mgr. Radek Drobisz, duchovní správce farnosti 


