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Všem sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 9. listopadu 2021 

Č.j.: ÚCK/548-8/2021 

 

Sborová zásilka 7/2021 
 
 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.  
 

Úřední pošta: 

▪ Termíny zasedání SR v r. 2022 

▪ Omluva redakce Českého bratra za problémy s distribucí časopisu 

Informativní pošta:  

▪ Nabídka spolupráce se společností ČCE Reality a.s. 

▪ Nabídka účasti na 22. mezinárodním semináři pro faráře 

▪ Nabídka táborů a rodinných pobytů v TJAK v Bělči nad Orlicí 

▪ Nabídka sborům k vytvoření vlastních webových stránek 

▪ Nabídka odznáčků se symbolem kalicha 

▪ Pozvánka na instalaci synodní rady 

▪ Pozvánka na slavnostní bohoslužby s uvedením nového zpěvníku 

▪ Předplatné Českého bratra 
 

Další sdělení: 

▪ Detaily k akcím ohledně vydání evangelického zpěvníku 

Srdečně zveme na slavnostní uvedení nového evangelického zpěvníku, které se bude konat 

v Praze v kostele U Salvátora na první adventní neděli, 28. listopadu 2021 od 15 hodin. 

Zpěvník přivítáme společnými bohoslužbami, které povede nový synodní senior Pavel 

Pokorný.  

Podobnou slavnost chystáme také na Moravě, a to 22. ledna 2022 v Brně (v Blahoslavově 

domě od 14 hodin) a 23. ledna 2022 v kostele ČCE ve Zlíně (od 9.30 hodin).            

Přes mnohé obtíže, které v pandemické době provázejí celý knižní trh, usilovně pracujeme 

na tom, abychom všechny objednávky zpěvníků uspokojili do Vánoc. O přesnějších 

termínech a způsobu distribuce Vás ještě budeme v příštích dnech informovat samostatnou 

zásilkou. 

 

▪ Vizitky 

Připomínáme možnost tisku vizitek. Vizitka je určena pro sbor obecně, pro faráře, kurátora, 

sborovou sestru atd. 

Pokud výrobu vizitek zvažujete, dejte mi vědět na vozenilkova@e-cirkev.cz   
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▪ Nástěnný kalendář 

Neváhejte a zasílejte objednávky na nástěnný kalendář na vozenilkova@e-cirkev.cz, 

zásoby se tenčí. Objednávat můžete též na tel. č. 224 999 272. 

 

Se srdečným pozdravem 

 

Martin Balcar 
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