
Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový zpravodaj na červen LP 2021
Středa (mimořádně) 2. června 2021 – biblická hodina on-line
– 19.00 – https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 6. června 2021 – 1. neděle po sv. Trojici
– 17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Jaroslav Vokoun
– 17.00 – Dětská besídka (bude-li e-mailem ohlášena)

Úterý 8. června 2021 – přednáška
– 15.00 – „Dopady Bílé hory…“ – prof. Jiří Mikulec (kostel)

Čtvrtek 10. června 2021 – biblická hodina on-line
– 19.00 – https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Neděle 13. června 2021 – 2. neděle po sv. Trojici
– 15.00 – Konfirmační příprava
– 17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Tomáš Živný
– 17.00 – Dětská besídka (bude-li e-mailem ohlášena)

Čtvrtek 17. června 2021 – biblická hodina on-line
– 19.00 – https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha

Sobota 19. června 2021 – přednáška
–  15.00 –  „Jan  Jesenius  a  jeho  kořeny“ –  luterský  biskup  Waldemar  Pytel
z Polska, biskup Ján Hroboň z Polska a náš člen doc. Petr Hlaváček (kostel)

Neděle 20. června 2021 – 3. neděle po sv. Trojici
– 17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Jaroslav Vokoun
– 17.00 – Dětská besídka (bude-li e-mailem ohlášena)

Čtvrtek 24. června 2021 – biblická hodina on-line
– 19.00 – https://meet.vpsfree.cz/ECAVPraha
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Neděle 27. června 2021 – 4. neděle po sv. Trojici
– 15.00 – Konfirmační příprava
– 17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Tomáš Živný
– 17.00 – Dětská besídka (bude-li e-mailem ohlášena)

Neděle 4. července 2021
– 17.00 – Bohoslužba, slouží a káže br. farář Jaroslav Vokoun
– 17.00 – Dětská besídka (bude-li e-mailem ohlášena)

K pozornosti:
web sboru – www.lutersky.cz
živá vysílání kázání (i pro přehrání):  YouTube - ECAV v ČR
kázání br. f. Živného – https://www.youtube.com/user/erleucht/videos
magazín Evangelicus – www.evangelicus.cz

https://www.youtube.com/channel/UCqGmSHBhydnQ69APoX9FA2A
http://www.lutersky.cz/


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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