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Ohlášky 7.9.2014 

Kázání:   s. f. Mária Jenčová,  
Písně:    440, 473, 571, 487 
Varhany:   Ing. Dana Gřešáková 
 
Sborový program: 

- Dnes po bohoslužbách, po malé prázdninové pauze, se ke své pravidelné schůzi sejde staršovstvo. 

- Náboženství v Základní škole v Liptále začne probíhat po přihlášení dětí. Přihlášky budou rozdány ve 
škole, nebo si je můžete vzít i po bohoslužbě na stole za lavicemi. 

- Ve středu v 19 hodin ve sborovém domě zkouška pěveckého sboru. 

- Konfirmační cvičení bude tento týden v pátek ve 14:40 h v budově ZŠ.  

- Mládež se po prázdninách sejde v sobotu v 18:30 h. Všichni mladí jsou srdečně zváni! 

- V neděli budou bohoslužby v 10 h v kostele a bude při nich pokřtěn David Gerža, syn Milana Gerži a 
Evy Havelkové z Tichova. 

- Dnešní sbírka je celocírkevní a je věnována na podporu škol Evangelické akademie. Více naleznete 
níže nebo v příloze. Dopis byl rovněž součástí Sborové zásilky ÚCK ze dne 19.8.2014 zde:  
http://liptal.evangnet.cz/node/1952 , nebo zde:   http://www.e-cirkev.cz/clanek/4409-Sborova-zasilka-7-
2014/index.htm 

Dopis: Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii 

Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, 
Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem farním sborům a kazatelským 
stanicím  

 
Všem farním sborům a kazatelským stanicím  
Českobratrské církve evangelické  
Praha, 18. srpna 2014  
Č.j.: ÚCK/507-1/2014  
 
Milé sestry, milí bratři,  
 
33. synod naší církve se na svém 3. zasedání v r. 2013 usnesl, že sbírka v první zářijovou neděli bude, po 
roční přestávce, opět věnována na podporu škol Evangelické akademie.  
 
Evangelická akademie má v současnosti šest škol. Dvě z nich jsou v Praze – Evangelická akademie – Vyšší 
odborná škola sociální práce a střední odborná škola na Spořilově a Bratrská škola – církevní základní škola. 
Dvě v Brně – Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociálně právní a Střední zdravotnická škola 
Evangelické akademie. Dále Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie v Náchodě a 
Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci.  
 
Školy EA jsou otevřeny studentům všech vyznání i lidem bez vyznání. Jejich cílem není pouze vychovávat 
specialisty pro naši církev, nýbrž umožnit, aby z bohatství protestantské tradice čerpali i další. Tyto školy 
jsou tak dobrým misijním místem, neboť velká většina žáků a studentů nejsou z prostředí ČCE. Vzhledem k 
důrazu vedení církve na to, aby škole nechyběl duchovní rozměr (který zajišťují nejčastěji školní 
spirituálové), nabízejí tyto školy možnost mladým lidem setkání se s evangelickou tradicí nedirektivní 
formou.  
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Připomínáme, že provoz škol EA je financován ze státního rozpočtu. Tato sbírka umožňuje školám 
doplňovat a obnovovat materiální vybavení, propagovat své studium a aktivity, stejně jako financovat např. 
vzdělávací programy jak pro studenty, tak pro učitele. Tato celocírkevní sbírka je tak výrazem toho, že jako 
církev o školy stojíme.  
 
Sbírka pro Evangelickou akademii v roce 2012 vynesla, díky Vaší obětavosti, 249.867,- Kč a doplnila tak 
prostředky na účtu Nadačního fondu pro podporu církevního školství (NFPCŠ), z nějž jsou školám 
každoročně poskytovány, na základě žádostí a jejich posouzení správní radou NFPCŠ, příspěvky na činnost 
škol.  
 
Přehled o přidělených příspěvcích na r. 2013 a 2014:  
 
Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc  
2013 Studentské operní představení – 36.000 Kč  
2013 Studijní prémie – 9.000 Kč  
2014 Studijní prémie – 18.000 Kč  
2014 Představení studentů KEA Kytice – 45.000 Kč  
 
Evangelická akademie, VOŠ sociálně právní Brno  
2013 Výměna lůžek v Domově mládeže – 30.000 Kč  
2014 Výměnný pobyt studentů VOŠ ve Stuttgartu – 30.000 Kč  
 
Evangelická akademie, Střední zdravotnická škola, Brno  
2013 Nábytek pro výuku a využití ITC – 30.000Kč  
2014 Inovace vybavení školy – PC sestavy pro učebnu ICT – 30.000 Kč  
 
Vyšší odborná škola sociálně právní a střední odborná škola Praha  
2013 Zabezpečení provozu počítačové sítě – 38.000 Kč  
2014 Odborné praxe studentů a studentek EA v zahraničí 2014 – 23.000 Kč  
 
Bratrská škola – církevní základní škola Praha  
2013 Podpora ve vzdělávání nejen integrovaných žáků – 41.360 Kč  
2014 Dobře sedíme, lépe se učíme (lavice 6 ks a židle 12 ks) – 29.424 Kč  
2014 Žijeme rytmem a pohybem (Drumben Basic 5 ks) – 8.250 Kč  
 
SOŠS EA Náchod  
2014 Reprezentace školy (20 triček s logem školy) – 6.000 Kč  
 
Celkově rozděleno 380.034 Kč, z toho rok 2013 – 190.360 Kč, na rok 2014 – 189.674 Kč.  
Zůstatek financí na bankovním účtu k 31.5.2014 činil 17.890,15 Kč.  

 
Sbírku, prosíme, posílejte do 7. 10. 2014 na sbírkový účet ÚCK vedený u UniCredit banky č.: 
7171717171/2700, jako variabilní symbol uveďte 911 160xxxx (xxxx = evidenční číslo sboru).  
 
S bratrským pozdravem a přáním hezkého pozdního léta.  
 

Pavel Kašpar, náměstek synodního seniora  
 
Michael „Miki“ Erdinger, předseda správní rady Nadačního fondu pro podporu církevního školství 

 

 


