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Ohlášky 21.12.2014 

  
Kázání (čtení) :  s. f. Mária Jenčová  
 
Písně:    297, 293, 281, děti, mládež   
 
Varhany:  Ing. Dana Gřešáková   
 
 
 

 
Milí bratři a milé sestry, 
 
srdečně vás vítáme při bohoslužbách 4. adventní neděli spojených s dětskou vánoční slavností. 
Děkujeme dětem a mládeži za krásné vystoupení. 
Děkujeme i všem, kteří jakkoliv pomáhali, rodině Pavla Vaculíka děkujeme za vánoční stromky, za 
hudební doprovod. A všem přejeme radostné a požehnané Vánoce. 
 
Sborový program: 
 
- 25. prosince 2014 na slavnost Narození Páně budou bohoslužby s Večeří Páně v kostele v 10 h a při 
bohoslužbách bude vykonána celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát – viz příloha. 
 
- 26. prosince 2014 na Štěpána budou bohoslužby v 10 h v sále 
- odpoledne ve 14 h nešpor na Lhotě. 
 
- v neděli 28. prosince 2014 budou bohoslužby jako obvykle v 10 h v sále. 
 
- k dispozici jsou Evangelické kalendáře a Čtení na každý den pro rok 2015, také Hesla Jednoty 
bratrské. Zájemci  nechť se obrátí na s. Blanku Vaculíkovou. 

Mária Jenčová 
 

Více fotografií naleznete ve fotogalerii na www.liptal.evangnet.cz - http://liptal.evangnet.cz/image/tid/82 
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 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 sborům a kazatelským stanicím  

 
Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické 

 
Praha, 10. prosince 2014  
Č.j.: ÚCK/728-1/2014  
 

Celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát 
 
Milé sestry a milí bratři,  
 
to, že finanční otázky nejsou nečisté, dokreslují pravidelné chrámové sbírky. Několik sbírek v roce je určeno 
pro dílo církve, které spravujeme společně. Mezi takové patří i sbírka na Boží hod vánoční. Její výtěžek je 
tradičně určen pro vytváření podmínek studia těch, kdo se chystají na kazatelskou službu v církvi. Dalšími 
náklady krytými ze sbírky jsou výdaje vikariátu, který uvádí absolventy ETF UK do konkrétní církevní služby. 
Jsme vám vděčni za to, že svou obětavost prokazujete pravidelně a ochotně, vážíme si toho, a jak vidíte z 
přiloženého vyúčtování sbírky, nelze to konat bez vás. Touto sbírkou se společný zájem skutečně potvrzuje.  
 
Přece však bychom rádi spojili s tímto dopisem i jinou výzvu. Zájem o studium teologie se totiž mezi 
mladými lidmi zmenšuje. S tím klesá i zájem o kazatelskou službu v církvi. Přitažlivost kazatelského povolání 
je vlastně sama od sebe malá. Nakonec také rozhovory o nákladech samofinancování církve s sebou nesou i 
téma potřebnosti kazatelů a kazatelek. S tím souvisí i téma jejich nahraditelnosti volbou méně nákladné 
cesty.  
 
Nemyslíme si, že by se naše hlavní starost o nesení evangelia a spásy v Kristu měla začínat i končit u 
finančního vyúčtování. Zájmem církve, tedy nás, kdo bez rozdílu toto církevní společenství tvoříme, musí 
být také starost o to, jak doložit, proč nám záleží na tom, aby na kazatelských místech byli lidé dovední, 
tvořiví, zbožní a dobří. Takové musíme vychovávat a vyhledávat již v rodinách a sborech, a to je také naše 
druhá prosba na vás, členy církve: věnujte, prosíme, kromě finanční částky také svůj čas a přemýšlení tomu, 
jak službu zvěstování evangelia spojit se skutečně nadanými lidmi.  
 
Ti nepotřebují pouze hmotnou podporu, ale také svědectví o tom, v čem je služba nezkresleného evangelia 
potřebná a nosná. To jim ukážeme všichni společně. My, kazatelé a kazatelky, svou oddaností přijatému 
povolání. Presbyteři a presbyterky svou věrnou péčí o dobré podmínky pro slyšení evangelia. Konečně 
mnoho mohou v této věci učinit všichni ostatní členové církve, a to svou radostí z toho, že evangelium 
otevírá smysl života a dává sílu pro cestu jeho dosažení.  
 
Vážené sestry a vážení bratři, přejeme vám požehnané Vánoce. Ať ve vás jejich svědectví posílí radost a 
naději k dobrému životu v dalším roce. Spása Boží zjevená v Kristu Ježíši tak přinese pokoj i sílu k 
vyrovnanému vstupování do blízké i vzdálenější budoucnosti, jak osobní, tak i církevní.  
 
S vděčností za vás všechny a v lásce  
 
 
Lia Valková        Joel Ruml  
synodní kurátorka        synodní senior  
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Informace o loňské sbírce pro bohoslovce a vikariát  
 
Výnos sbírky z r. 2013: 835 652,- Kč  
 
Čerpání za poslední uzavřené období – r. 2013:  
 

* Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví: 541.750,- Kč  
 
z toho:  - cestovné:     95.300,- Kč  

- příspěvek na energie:   118.500,- Kč  
- pobyty vikariátu vč. ubytování:  109.500,- Kč  
- lektorské služby, lékařské posudky:    18.000,- Kč  
- telefon, poštovné, kopírování, drobný  
   spotř. materiál, občerstvení:    14.500,- Kč  
- odměny přednášejícím a členům komise: 39.450,- Kč  
- praxe studentů – příspěvek mentorům  
na ubytování a stravu:      38.500,- Kč  

 

* výroba talárů:       88.000,- Kč  

* stipendia:        20.000,- Kč  
 
 
Celkem se tedy v r. 2013 vydalo 541.750,- Kč.  
 
Nevyčerpaná část sbírky se kumuluje na Fondu pro bohoslovce a vikariát a tvoří rezervu na výdaje příštích 
let.  

Sbírku, prosíme, posílejte 
na účet č.: 7171717171/2700, a to pod variabilním symbolem 911150xxxx 

(xxxx = evidenční číslo sboru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


