Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový zpravodaj
Srpen 2018
Neděle 5. 8. – 10. po Trojici/Kající
18.00 Služby Boží, káže farář
Pavel Roubík (kostel)
Neděle 12. 8. – 11. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář
Pavel Roubík (kostel)
Neděle 19. 8. – 12. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže jáhen
Dominik F. Žbánek (kostel)
Neděle 26. 8. – 13. po Trojici
18.00 Služby Boží, káže farář
Pavel Roubík (kostel)

Upozorňujeme:
Sobota 8. 9.
Sborový výlet do Plzně
Neděle 16. 9.
17.00 Dětská besídka (Mathesiova
síň)
Neděle 23. 9.
18.00 Instalace sborového faráře
Pavla Roubíka v rámci Služeb Božích
(kostel)
Pátek 28. 9. – neděle 30. 9.
Církevní výlet k 100. výročí vzniku
ČSR
(již plně obsazen)
Pátek 12. 10. – sobota 13. 10.
Konference: Čeští a slovenští
evangelíci – duchovně propojení déle
než 100 let
(ETF UK, Praha 1, Černá ul. 9)
Během srpna probíhá hlasování
zájemců o možném přesunu
stávajícího času konání biblických
hodin (čtvrtek 18.00) na čas jiný. Se
svými návrhy se prosím obracejte na
sborového faráře.

Sborové finance
Sborový příspěvek

Platební informace

Je základním příspěvkem člena
sboru. Na základě rozhodnutí
konventu z roku 2014 je doporučený
minimální roční sborový příspěvek
člena sboru 1500 Kč (platí pouze
starší 18 let, přičemž platbu je možné
rozložit do menších částek, např.
formou trvalého příkazu z účtu –
125 Kč/měs.); takto získané
prostředky jsou používány výhradně
na úhradu rozpočtovaných nákladů
spojených s fungováním sboru.

Příspěvky a dary můžete uhradit po
Službách Božích hotově
prostřednictvím bratra presbytera –
tajemníka, který Vám vystaví
příjmový doklad, anebo ještě lépe
bezhotovostním převodem na
bankovní účet našeho sboru:

Dar na potřeby sboru
Takto získané prostředky jsou
čerpány dle potřeby na základě
konventem přijatého rozpočtu, resp.
dle potřeby na základě rozhodnutí
presbyterstva.
Upozornění
Za každého člena, tedy i za děti
(členy mladší 18 let), od kterých se
nepožaduje úhrada sborového
příspěvku, a samozřejmě i za ty, kteří
na chod sboru nepřispívají
(rozhodující je pouze členství ve
sboru), odvádí sbor tzv. církevní
příspěvek, který je aktuálně stanoven
ve výši 300 Kč/člen (pro rok 2018).
Tento příspěvek slouží církvi
prozatím k alespoň symbolickému
dorovnávání úbytku příspěvku od
státu (následek přijetí zákona o tzv.
církevních restitucích).

číslo účtu:
199851557/0300 (ČSOB – Poštovní
spořitelna)
variabilní symbol:
777 – sborový příspěvek člena
999 – dar na potřeby sboru
specifický symbol:
XXX – číslo Vašeho evidenčního
lístku člena sboru

Představitelé sboru
SBOROVÝ FARÁŘ
zvolen konventem sboru do roku 2028
Mgr. PAVEL ROUBÍK, Ph.D.
E-mail: roubik@lutersky.cz
Tel. (mobil): 77 55 88 437
PRESBYTERSTVO
zvoleno konventem sboru do roku 2024
Sborový dozorce
RNDr. JAROMÍR NEUMANN, CSc.
E-mail: dozorce@lutersky.cz
Tel. (mobil): 728 310 751
Místodozorce
Mgr. JURAJ LAŠŠUTH, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz
Tajemník sboru
ThLic. RADOMÍR BUŽEK
E-mail: buzek@lutersky.cz
Presbyterka pro misijně-pastorační
činnost
Mgr. MAGDALENA A. HROMADOVÁ
E-mail: hromadova@lutersky.cz
Presbyter pro diakonickou činnost
MARTIN VÍTEK
E-mail: vitek@lutersky.cz

SBOROVÁ REVIZORKA
zvolena konventem sboru do roku 2023
Mgr. ĽUBICA MACHAČOVÁ
E-mail: revizor@lutersky.cz
SYNODÁLOVÉ
• z titulu funkce
Mgr. PAVEL ROUBÍK, Ph.D.,
sborový farář
RNDr. JAROMÍR NEUMANN, CSc.,
sborový dozorce
• zvoleni konventem sboru do roku 2024
Bc. MARTIN DAMAŠEK
Mgr. DAVID HUŠEK
Mgr. VOJTĚCH ZBYTOVSKÝ
DOMINIK F. ŽBÁNEK
• náhradník
JAROSLAV JUSTIC, DiS.

