
Církevní sbor ECAV v Praze

Sborový zpravodaj na březen LP 2023
„Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“

(Římanům 8, 35)

Neděle  5.  března  2023  –  2.  neděle  postní  (Reminiscere)  /
Bohoslužba s dětmi
– 17.00 – Bohoslužba s dětmi, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 6. března 2023
–  9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для
батьків з ігровою кімнатою для дітей) 

Úterý 7. března 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 8. března 2023
– 7.30 – Ranní chvály v kostele

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

Neděle 12. března 2023 – 3. neděle postní (Okuli)
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Tomáš Matouš Živný

Pondělí 13. března 2023
–  9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для
батьків з ігровою кімнатою для дітей) 

Úterý 14. března 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 15. března 2023
– 7.30 – Ranní chvály v kostele



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

Neděle 19. března 2023 – 4. neděle postní (Lætare v růžové ☺)
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. farář Dominik Friedrich Žbánek

Pondělí 20. března 2023
–  9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для
батьків з ігровою кімнатою для дітей) 
– 17.00 – Presbyterstvo (on-line)

Úterý 21. března 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 22. března 2023
– 7.30 – Ranní chvály v kostele

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

Neděle 26. března 2023 – Konvent sboru / 5. neděle postní (Judica,
tzv. Smrtná)
– 14.00 – Konvent!
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš M. Živný

Pondělí 27. března 2023
–  9.30–11.00 – Poradna pro rodiče s herničkou pro děti (Консультаціі для
батьків з ігровою кімнатою для дітей) 

Úterý 28. března 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 29. března 2023
– 7.30 – Ranní chvály v kostele

Čtvrtek 30. března 2023
– 18.00 – Biblická hodina on-line



Neděle 2. dubna 2023 – Květná neděle (6. neděle postní) 
– 17.00 – Bohoslužba, káže br. f. Tomáš Matouš Živný

Předběžně jsou velikonoční Bohoslužby takto:1

2. dubna – Květná neděle – 17.00 (normálně)
6. dubna – Zelený čtvrtek – 20.00
7. dubna – Velký pátek – 15.00
8. dubna – Vigilie Zmrtvýchvstání – 21.00
9. dubna – Velikonoční neděle – 17.00 (normálně)

Co se děje ve sboru a v církvi?
 Měsíc únor se nesl v duchu příprav na postní období a také na výroční

konvent našeho sboru.
 Kromě nedělních  služeb Božích  jsme slavili  společné  služby Boží  se

slovenským sborem na Popeleční středu.
 Ve sboru byl udělen jeden Křest – dítěti.
 V nejbližší době nás čeká výroční konvent a na něm také volba dvou

synodálů. Jelikož jsou na tato místa nominováni stávající  náhradníci,
čeká  nás  zřejmě  také  volba  nových  náhradníků.  Taktéž  bude  nutné
zvolení sborového revizora, resp. sborové revizorky, jíž končí funkční
období. 

 Ve středu 1.  března se odehrála přednáška Rastislava Pečeni z cyklu
o křesťanské lásce.

 Tentýž  den ráno  byly  zahájeny  pravidelné  ranní  modlitby  v  kostele
s následnou snídani v Mathesiově síni. 

 Náš  diakonický  projekt  se  rozšířil  o  Poradnu  pro  rodiče  s herničkou
pro děti. Zabýváme se zde různými tématy, jako např.: zajištění volno-
časových aktivit pro děti,  hledání práce, hledání jazykových kurzů a
komunikace se zdravotníky nebo zajištění zdravotní péče.

 Na víkend pro maminky s dětmi z Ukrajiny i z našeho sboru na konci dubna
je přihlášeno 32 osob včetně dětí a přemýšlíme nad možnostmi dalších
společných aktivit. 

 Jsme rádi, že po covidovém období, kdy Mathesiova síň byla využívaná
jen minimálně, se do naší sborové místnosti opět vrací život naplno a
využíváme ji tak pravidelně tři dopoledne (Poradna, Klub maminek a
Ranní modlitby) a dvě odpoledne (úředně pastorační hodiny a služby
Boží, případně zasedání presbyterstva) v týdnu. 

1 Slovenský sbor dosud nepotvrdil volnost kostela v daných časech.



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


