
Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový zpravodaj
na duben a „velikonoce“ LP 2020

VEŠKERÉ BOHOSLUŽBY A SBOROVÉ AKCE JSOU PO DOBU MIMOŘÁDNÝCH 
OPATŘENÍ SPOJENÝCH SE ZÁKAZEM SHROMAŽĎOVÁNÍ KVŮLI PANDEMII 

KORONAVIRU ZRUŠENY! BOHOSLUŽEBNÝ ŽIVOT BUDE OBNOVEN, JAKMILE 
TO EXEKUTIVNÍ ORGÁNY ČESKÉ REPUBLIKY DOVOLÍ!

Podobně  jako  jsou  sice  zavřeny  restaurace,  ale  je  možné  si  objednat  jídlo 
na dálku, tak sice veřejné Bohoslužby nejsou konány, ale je možné si pozvat 
kněze  domů (na  rozhovor  či  domácí  Bohoslužby):  pokud  se  potřebujete 
vyzpovídat, potřebujete slyšet Boží slovo či dostat svátostné rozhřešení nebo 
máte-li  potřebu  přijímání  Eucharistie  –  Večeře  Páně,  neváhejte,  prosíme, 
zavolat svým duchovním a domluvit se na individuální pastoraci. 

Pro informace, duchovní potěchu, posilu a doprovázení v této těžké době, 
prosíme, sledujte:
1) nový web sboru: http://lutersky.cz
2) facebook sboru: https://www.facebook.com/ecavpraha/
3) web církve: https://ecav.cz

Pastorační hodiny a biblická hodina na dálku:
• Z důvodu své  nepřítomnosti  v  Praze Vám bude bratr  administrátor 

Tomáš Matouš  Živný k  dispozici  on-line  k (video)hovoru na  adrese: 
https://meet.jit.si/ECAVPraha (mělo  by  stačit  kliknout,  na  „chytrém 
telefonu“ je vak třeba stáhnout aplikaci) – tuto místnost lze uzamknout, 
aby  byla  soukromá!  Zde  budu  až  do  odvolání  opatření  k  dispozici 
každou neděli a každé úterý, čtvrtek v čase od 16.00 – 19.00.

• Aktivně i pasivně (jako posluchači) se můžete připojit k on-line biblické 
hodině, kterou vede bratr administrátor každou středu od 18.00 do cca 
20.00 na adrese https://meet.jit.si/ECAVPlzeň. Je probírána kniha Jób.

• Telefonicky  se  s  bratrem  administrátorem  lze  spojit  kdykoliv, 
k dispozici  slibuje  být  každý  den  od  9.00  –  11.00  a  13.00  –  18.00. 
Neváhejte  zavolat:  (+420)  739  244  735,  kdykoli  budete  mít  potřebu 
mluvit s duchovním.

– Následuje seznam Bohoslužeb – 

http://lutersky.cz/
https://meet.jit.si/ECAVPlze%C5%88
https://meet.jit.si/ECAVPraha
https://ecav.cz/
https://www.facebook.com/ecavpraha/


Neděle  5. dubna – Květná neděle (6. neděle v postě)
– Kázání (& příp. i podklady pro domácí pobožnost) dodá bratr farář 
Jaroslav Vokoun.

Čtvrtek  9. dubna – Zelený čtvrtek
–  Kázání  dodá  bratr  farář  Jaroslav  Vokoun.  K  dispozici  již  máte 
podklady pro „domácí seder“, které přišli e-mailem.

Pátek  10. dubna – Velký pátek, památka Utrpení a Ukřižování 
Páně
– Kázání dodá minimálně bratr farář Tomáš Živný; je možno sledovat 
(předtočený?) přenos Bohoslužby slovenského sboru se čtením pašijí.

Neděle  12. dubna – Velikonoční neděle, svátek Zmrtvýchvstání 
Páně
– Kázání dodá bratr farář Tomáš Živný.

Neděle  19. dubna – 1. neděle po Velikonocích, Bílá či Tomášova 
neděle (oktáva Velikonoc)
– Kázání dodá bratr farář Jaroslav Vokoun.

Neděle  26.  dubna – 2.  neděle po Velikonocích, Neděle Božího 
milosrdenství
– Kázání dodá bratr jáhen Dominik F. Žbánek.



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
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