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Všem sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 15. prosince 2021 

Č.j.: ÚCK/610-2/2021 

 

 

 

Celocírkevní sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů 

a další vzdělávání kazatelů 

 

 

 

Milé sestry, milí bratři,  

 

adventní a vánoční čas přinášejí církvi novou naději. V temnotě vyhlížíme přicházející 

světlo a radujeme se z Božího navštívení. 

Období svátků klade zvýšené nároky na kazatele a kazatelky. Každoročně pracně dobývají 

z bohatství Písma svatého novou porci radostného poselství nehledě na osobní únavu. 

Letos na ně navíc doléhá nelehká celospolečenská situace, napětí spojené s pandemií, 

nejistota, jak budou bohoslužby a slavení svátků probíhat.  

Není náhodou, že právě na Boží hod vánoční vyhlašujeme tuto sbírku na bohoslovce, 

vikáře a vikářky, na začínající kazatele a kazatelky a na podporu jejich dalšího vzdělávání. 

Chceme mít vzdělané zvěstovatele evangelia, kteří se věnují předně duchovenské službě, 

a kteří cítí zájem a podporu své církve.  

K tradičně štědré sbírce připojme velkorysé modlitby za duchovenské pracovníky církve. 

I za ty, kdo právě dobrou zvěst v této době potřebují slyšet. 

Děkujeme vám a modlíme se za celou církev, aby v ní milostivé a nadějné Slovo zaznívalo 

a nalézalo otevřená srdce. 

 

 

 

 Jiří Schneider       Pavel Pokorný 

 synodní kurátor       synodní senior 
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Informace o loňské sbírce pro bohoslovce a vikariát 

  

 

Výnos sbírky z roku 2020: 800 316 Kč. 

 

 
Čerpání za poslední uzavřené období – r. 2020: 

Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví 395 100 Kč 

   z toho:   

- cestovní náhrady 103 700 Kč 

- pobyty vikariátu vč. ubytování a příspěvku sborům na ubytování 

a energie 

122 100 Kč 

- lektorské služby, lékařské posudky   38 400 Kč 

- telefon, poštovné, kopírování, drobný spotřební materiál, občerstvení     2 600 Kč 

- praxe studentů – příspěvek mentorům na ubytování a stravu 33 900 Kč 

- stravenky 94 400 Kč 

Příspěvek začínajícím kazatelům na literaturu, kurzy, ošatné apod. 83 400 Kč 

Výroba talárů  35 500 Kč 

 

Celkem se tedy v r. 2020 vydalo 514 000 Kč. 

 

 

Nevyčerpaná část sbírky se kumuluje na Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další 
vzdělávání kazatelů 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). 
Děkujeme! 

 


