
Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový zpravodaj
na březen 2020

Neděle 15. března – 3. neděle v postě
17.00 – Služby Boží, káže br. Jaroslav Vokoun (kostel)
17.00 – dětská besídka (Mathesiova síň)

Středa 18. března
19.00 – hovory o víře – „Urbi et orbi: Čím tu chceme být jako sbor nejen  
pro sebe, ale i pro svět mimo církev“

Neděle 22. března – 4. neděle v postě
17.00 – Služby Boží, káže br. Rastislav Pečeňa (kostel)

Pondělí 23. března
15.30 – klub maminek (Tichá kavárna – Praha-Ládví)

Úterý 24. března
18.00 – biblická hodina (Mathesiova síň)

Neděle 29. března – 5. neděle v postě, Smrtná (pašijová) neděle
17.00 – Služby Boží, káže br. Jaroslav Vokoun (kostel)

Neděle 5. dubna – 6. neděle v postě, Květná neděle
17.00 – Služby Boží, káže br. Jaroslav Vokoun (kostel)

Středa 8. dubna
17.00  – „Sederová večeře“ s br. Jaroslavem Vokounem (Mathesiova 
síň) – potřeba přihlásit se!



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

Dar na potřeby sboru
Takto získané prostředky jsou čerpány dle potřeby na základě konventem přijatého 
rozpočtu, resp. dle potřeby na základě rozhodnutí presbyterstva.

Odvody církvi
V tomto kalendářním roce odvádí sbor do provozního fondu ECAV v ČR církevní 
příspěvek sestávající z paušální částky 20 000 Kč a 300 Kč za člena. Tento příspěvek 
odvádí sbor za každého svého  člena, tedy i za mladší 18 let, od nichž se úhrada 
sborového  příspěvku  nepožaduje,  a  samozřejmě  i  za  ty,  kteří  na  chod  sboru 
nepřispívají.

Církevní příspěvek
Církevní  příspěvek slouží  církvi  prozatím k  alespoň symbolickému dorovnávání 
úbytku příspěvku od státu (následek přijetí zákona o tzv. církevních restitucích).

Platební informace
Příspěvky  a  dary  můžete  uhradit  buď  po  Bohoslužbách  hotově nebo  ještě lépe 
převodem na bankovní účet našeho sboru

číslo účtu:
199851557/0300 (ČSOB – Poštovní spořitelna)

variabilní symbol:
777 – sborový příspěvek člena;
999 – dar na potřeby sboru



Představitelé sboru
ADMINISTRÁTOR

farář Mgr. Tomáš M. Živný
E-mail: zivny@luther.cz
Tel.: (+420) 739 244 735

farář Prof. Jaroslav Vokoun, Th.D.
E-mail: jaroslav.vokoun@gmail.com

PRESBYTERSTVO (zvoleno konventem sboru do roku 2025)

Sborový dozorce
Mgr. Juraj Laššuth, Ph.D.
E-mail: lassuth@lutersky.cz

Místodozorkyně
Mgr. Magdalena Hromadová
E-mail: hromadova@lutersky.cz

Presbyter pro misii a pastoraci
jáhen Dominik F. Žbánek
E-mail: zbanek@lutersky.cz

Presbyterka pro diakonii
Mgr. Katarína Thapen 
E-mail: thapen@lutersky.cz

Sborová tajemnice
Mgr. Ľubica Machačová
E-mail: machacova@lutersky.cz

SBOROVÁ REVIZORKA (zvolena konventem sboru do roku 2023)
Mgr. Jana Neumannová
E-mail: neumannova@lutersky.cz

SYNODÁLOVÉ (zvoleni konventem sboru do roku 2024)
Mgr. David Hušek
Mgr. Vojtěch Zbytovský
jáhen Dominik F. Žbánek
RNDr. Jaromír Neumann, CSc.
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