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Všem sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 19. ledna 2022 

Č.j.: ÚCK/27-8/2022 

 

Sborová zásilka 1/2022 

 

 
 

Milé sestry, milí bratři, 

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.  

 

Úřední pošta: 
 

▪ Vyhlášení celocírkevní sbírky pro křesťanskou službu 
 

▪ Evidenční dotazník sborů za rok 2021 
 

▪ Informace z ekonomického oddělení  

− výkaz hospodaření sborů za r. 2021 a rozpočet 2022 

− rozdělení sbírky solidarity na rok 2022 

− setkání sborových účetních 

− přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2022 

– příloha v XLS + PDF formátu 
 

▪ Nové weby povšechného sboru, šablony pro sbory 
 

▪ Monitoring dotačních příležitostí 1/2022 

Informativní pošta:  
 

▪ Přehled celocírkevních akcí v r. 2022 
 

▪ Pozvání na slavnostní bohoslužby s ordinací výpomocných kazatelů a instalací členů 

SV brněnského seniorátu, Svitavy, 30. 1. 2022 
 

▪ Výzva pro zájemce z řad mládeže o účast na International Camp programu v USA 
 

▪ Pozvání na webinář o postavení kurátorů, 9. 2. 2022 
 

▪ Pozvání ETF UK na sympozium Volat církev k stému výročí narození br. prof. 

Smolíka, Praha, 8. 3. 2022 
 

▪ Pozvání na pobyt pro rodiče a prarodiče s dětmi v Herlíkovicích, 23. – 29. 4. 2022 

 

Další sdělení:  

▪ Upozorňujeme na novou malou publikaci „Sekularizace jako výzva“. Ta je 

výstupem stejnojmenného projektu, jež byl společným počinem Českobratrské církve 

evangelické a Protestantské církve v Nizozemí. Mezinárodní tematické setkávání 

koncipované na tři roky zasáhla pandemie a nemohlo nadále pokračovat. Jako výstup 

ale vznikl studijní text z pera českých účastníků projektu Jiřího Šamšuly, Daniela 

Pfanna a Aleše Wrany. Další informace a odkaz ke stažení knížečky v pdf najdete zde. 
 

https://e-cirkev.cz/aktuality/predstavujeme-studijni-material-sekularizace-jako-vyzva/
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▪ V sobotu 15. ledna ve 12 hodin bylo spuštěno přihlašování na letní bělečské pobyty. 

Z důvodu velkého zájmu o některé pobyty spouštíme přihlašování přesně v daný čas. 

Tento termín byl předem oznámen v listopadové sborové zásilce a také všem, kdo 

na akce jezdí a máme na ně kontakt. Trvale platí, že všechny přihlášky na akce 

organizované povšechným sborem jsou k dispozici online na stránce             

prihlasky.e-cirkev.cz. 

 

Jménem ÚCK srdečně zdraví 

 

Martin Balcar 


