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Všem sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 9. března 2022 

Č.j.: ÚCK/96-4/2022 

Sborová zásilka 2/2022 
 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.  
 

Úřední pošta: 
 

▪ Informace k celocírkevní sbírce na tisk ČCE a jinou publikační činnost 
 

▪ Fond klidného stáří 

− Průvodní dopis synodní rady 

− Statut FKS 

− Příklady poskytování příspěvku na bydlení 

Informativní pošta:  
 
 

▪ Postní doba a vztah k životnímu prostředí 

− Průvodní dopis jménem poradního odboru SR pro otázky životního prostředí 

− Postní kalendář ve formátu A3/A4 

− Letáček k akci Autopůst 
 
 

▪ Pozvání ke slavení společné česko-americké liturgie na postní neděli Laetare 

V rámci partnerství mezi ČCE a Presbyterní církví (USA) vznikl návrh slavit v českých 

a amerických sborech bohoslužby v postní neděli Laetare 27. března 2022 se stejnou 

liturgií. Liturgie, kterou připravili farářka Barbara Renton a farář Jiří Tengler, vychází 

z obou našich tradic, ukazuje jejich příbuznost i odlišnost. Jazykové varianty obsahují tytéž 

společné modlitby, biblická čtení a pokud možno také písně, takže se jako křesťané 

můžeme na dálku spojit k jedné slavnosti. Kromě sborů, které jsou již do partnerství 

zapojeny, jsou zvány i další sbory, které by se k téhle liturgii rády připojily. Bohoslužby 

vznikaly pro čtvrtou postní neděli – Laetare, ale lze ji využít kdykoli jindy během postního 

období. 
 

▪ Informace k Noci kostelů (10. 6. 2022) 
 

▪ Pozvání na slavnostní bohoslužby s ordinací výpomocných kazatelů  
 

▪ Online vzdělávací workshop „Walking with the God“ – zprostředkováváme Vám 

nabídku organizace Interdiac (www.interdiac.eu), jde o krátkodobý kurz zaměřený na 

duchovní podporu, vhodný pro kazatele, pastorační pracovníky, pracovníky s mládeží nebo 

členy sboru. Kurz probíhá v angličtině. Uzávěrka přihlášek je k 15. březnu t.r. 
 

Další sdělení:  

▪ Tabulky pro ordinované 

V případě zájmu o tabulky k taláru vybírejte a objednávejte na: https://eshop.e-

cirkev.cz/produkty/fararske-tabulky/. 

 

Jménem ÚCK srdečně zdraví Martin Balcar 
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