Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový na březen LP 2022
– Sborový farář: br. f. Tomáš Matouš Živný, tel. (+420) 739 244 735;
zivny@luther.cz; Vršovická 671/77, 100 00 Praha 10 – Vršovice (vchod z ul.
Krasnojarská).

Neděle 6. března 2022 – 1. neděle postní

– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 8. března 2022 – úředně-pastorační hodiny

– 15.00–18.00 – Úředně-pastorační hodiny (Mathesiova síň)

Čtvrtek 10. března 2022 – biblická hodina

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

Neděle 13. března 2022 – 2. neděle postní

– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 15. března 2022 – úředně-pastorační hodiny

– 15.00–18.00 – Úředně-pastorační hodiny (Mathesiova síň)

Čtvrtek 17. března 2022 – biblická hodina

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

Neděle 20. března 2022 – 3. neděle postní (Bohoslužba s dětmi)

– 17.00 – Bohoslužba přizpůsobená dětem, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 22. března 2022 – úředně-pastorační hodiny

– 15.00–18.00 – Úředně-pastorační hodiny (Mathesiova síň)

Čtvrtek 24. března 2022 – biblická hodina

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

Neděle 27. března 2022 – 4. neděle postní

– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Jaroslav Vokoun
*

*Dokud

nebude oznámena změna na prezenční režim.

Úterý 29. března 2022

– 15.00–16.30 – Zkrácené úředně-pastorační hodiny (Mathesiova síň)
– 18.00 – Přednáška Sara Dąbrowska „Obraz ženy-matky v luterském umění“

Čtvrtek 31. března 2022 – biblická hodina

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

Neděle 3. dubna 2022 – 5. (smrtná) neděle postní
– 14.00 – Výroční sborový konvent
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Úterý 5. dubna 2022 – úředně-pastorační hodiny

– 15.00–18.00 – Úředně-pastorační hodiny (Mathesiova síň)

Čtvrtek 7. dubna 2022 – biblická hodina

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

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

Představitelé sboru
FARÁŘI
sborový farář Tomáš Matouš Živný
E-mail: zivny@luther.cz
Tel.: (+420) 739 244 735

pověřený 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

Presbyterka (místodozorkyně)
Mgr. Magdalena Hromadová
E-mail: hromadova@lutersky.cz

Presbyterka (sborová tajemnice)
Mgr. Ľubica Machačová
E-mail: machacova@lutersky.cz

Presbyterka (pro diakonii)
Mgr. Katarína Thapen
E-mail: thapen@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. Vojtěch Zbytovský
doc. Mgr. Jarmila Zbytovká, Dr. rer. nat.
RNDr. Jaromír Neumann, CSc.
Mgr. Ladislav H. D. Holík (místopředseda synodu – předseda komory laiků)
z titulu funkce: sborový farář & sborový dozorce
z titulu funkce (mimo sbor): br. f. Jaroslav Vokoun

