Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový na únor LP 2022
– Od 1. ledna 2022 je br. f. Tomáš Matouš Živný řádný sborovým farářem našeho
sboru. Kontakty: tel. (+420) 739 244 735; zivny@luther.cz; Vršovická 671/77, 100 00
Praha 10 – Vršovice (vchod z ul. Krasnojarská).

Neděle 6. února 2022 – Poslední neděle po Zjevení Páně
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 8. února, úředně–pastorační hodiny v Mathesiově síni – 15.00–18.00

Čtvrtek 10. února 2022 – biblická hodina

– 18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

Neděle 13. února 2022 – Neděle devítník (předpostí)
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 15. února, úředně–pastorační hodiny v Mathesiově síni – 15.00–18.00

Čtvrtek 17. února 2022 – biblická hodina

– 18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

Neděle 20. února 2022 – Bohoslužba s dětmi, Neděle po devítníku
(předpostí)
– 17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 22. února, úředně–pastorační hodiny v Mathesiově síni – 15.00–18.00

Čtvrtek 24. února 2022 – biblická hodina

– 18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha
– Ve dnech 26. – 27. února 2022 probíhá „první část“ oslav 75. výročí založení Slov.
ev. a. v. CZ v Prahe, protože jde o nejpočetnější a sesterský sbor v rámci naší církve,
rádi zveme. Více na: https://slovenskyzbor.cz a v ohláškách.

Neděle 27. února 2022 – Předpostní neděle

– 9.30 – Slavnostní Bohoslužba v Slov. CZ, káže br. bp Július Filo, ml.
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný
Úterý 1. března, úředně–pastorační hodiny v Mathesiově síni – 15.00–18.00

Středa 2. března – Popeleční středa (začíná postní doba)

– 17.00 – Bohoslužba (může se změnit – sledujte, prosím, ohlášení)

Čtvrtek 3. března 2022 – biblická hodina

– 18.00 – Online na: https://meet.jit.si/ECAVPraha

Neděle 6. března 2022 – 1. neděle postní

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

Přispějte nám do sbírky elektronicky ☺
– zvolte si částku –

– 100 Kč –

– 200 Kč –

Moc děkujeme!

– 500 Kč –

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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E-mail: zivny@luther.cz
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