
Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový zpravodaj na únor LP 2023

„Tu Sára řekla: ‚Bůh mi dopřál, že se mohu smát.‘“
(Genesis 21, 6)

Neděle 5. února 2023 – Neděle devítník (předpostí)
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 6. února 2023
– 9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti 

Úterý 7. února 2023
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 9. února 2023
– 18.00 – Biblická hodina on-line

Sobota 11. února 2023 – Ples slovenského sboru
– 18.30 – ples ECAV SK Praha

Neděle 12. února 2023 – Neděle po devítníku (předpostí)
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 13. února 2023
– 9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti 

Úterý 14. února 2023
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Čtvrtek 16. února 2023
– 18.00 – Biblická hodina on-line



Neděle 19. února 2023 – Předpostní neděle
– 17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 20. února 2023
– 9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti 

Úterý 21. února 2023
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni
–  18.00 –  Přednáška  Lutherovy  společnosti  (Marie  Koldinská:  „Bílá  hora.
Mýtus – klišé – tradice.“)

 Středa 22. února 2023 – Popeleční středa (začíná postní doba)
– 17.00 – Bohoslužba, společně se Slov. CZ

Čtvrtek 23. února 2023
– 18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 26. února 2023 – 1. neděle postní
– 15.00 – Presbyterstvo
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. Filip Žilka, bohoslovec

Pondělí 27. února 2023
– 9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti 

Úterý 28. února 2023
– 9.30–11.00 – Klub maminek s češtinou (клуб матері з чеською мовою)
– 15.00–17.00 – úřední a pastorační hodiny v Mathesiově síni

Středa 1. března 2023 – O křesťanské lásce
– 17.00 – Přednáška Rastislava Pečeni O křesťanské lásce (Mathesiova síň)

Čtvrtek 2. března 2023
– 18.00 – Biblická hodina on-line

Neděle 5. března 2023 – 2. neděle postní
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný



Neděle 26. března 2023 – sborový konvent (5. neděle postní)
– 14.00 – Výroční sborový konvent (Mathesiova síň)
– 17.00 – Bohoslužba

***

Co se děje ve sboru a v církvi?
 Do nového roku jsme jako církev vstoupili s nově zvoleným bratrem

kurátorem  církve,  jímž  je  od  listopadového  synodu  bratr  Vladimír
Kopáčik (občas nám slouží jako kantor).

 Náš sbor vstoupil do nového roku s více než stovkou členů, pročež nám
vzniknou další  dvě místa  na  synodu.  I  jejich  obsazení  budeme řešit
na našem výročním konventu (neděle 26. března 2022, 14.00).

 Rozhodli  jsme  se,  že  budeme  v  roce  2023  pokračovat  v  projektu
na pomoc Ukrajině a ještě ho rozšíříme. Ke klubu maminek s češtinou
se přidá ještě poradna pro rodiče s herničkou pro děti, která se bude
konat v pondělí dopoledne.

 V rámci projektu na pomoc Ukrajině zveme maminky s dětmi z našeho
sboru na společný víkend s ukrajinskými maminkami, více informací
případně poskytne Magdalena Hromadová (hromadova@lutersky.cz). 

 11. února proběhne ples slovenského sboru
 Se slovenským sborem bychom chtěli  prohloubit  spolupráci,  takže v

dalších měsících očekávejte pozvánky také na další akce slovenského
sboru  a  rovněž  doufáme,  že  sestry  a  bratři  zavítají  i  na  akce
organizované naším sborem.

 21. února od 18.00 v Akademickém konferenčním centru (Husova ul.)
proběhne  přednáška  Lutherovy  společnosti:  Marie  Koldinská  „Bílá
Hora. Mýtus – klišé – tradice.“.

 1. března v Mathesiově síni proběhne od 17.00  přednáška Rastislava
Pečeni o Křesťanské lásce (náš cyklus).

mailto:hromadova@lutersky.cz


Přispějte nám do sbírky elektronicky ☺

– zvolte si částku –

– 100 Kč – – 200 Kč – – 500 Kč –

Moc děkujeme!



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 (2023)  odvádí  sbor do provozního fondu ECAV v ČR
církevní příspěvek sestávající z paušální  částky 36 000 Kč a  500 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


