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Celocírkevní sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících 

kazatelů a další vzdělávání kazatelů 

 

 

Milé sestry, milí bratři,  
 

chrámová sbírka na Boží hod vánoční je v naší církvi tradičně věnována na vzdělávání 

a podporu bohoslovců i ostatních kazatelů. Dáváme tím najevo, jaké místo a jaký význam 

v životě církve má zvěstování Slova, vysluhování svátostí, katecheze i pastorace. Právě 

o Vánocích se před námi otvírá nadějná budoucnost díky narození Ježíše Krista. A my 

jsme si vědomi toho, že péče o kazatele, a zvláště o kazatelský dorost, úzce souvisí 

s budoucností církve.  
 

Jsme si vědomi také toho, že podpora kazatelů není zdaleka věcí jen finanční. Prosíme, 

provázejte kazatele svými modlitbami, svým zájmem a porozuměním. Zvláště  

Vy – presbyteři, všímejte si mladých členů svých sborů, mluvte s nimi, poznávejte je 

a povzbuzujte ty, kdo mají patřičná obdarování, aby o volbě kazatelského povolání vážně 

přemýšleli.   
 

Děkujeme Vám a přejeme Vám, abyste z kazatelen Vašich kostelů a modliteben slýchali 

dobrou zvěst, pravé evangelium Kristovo k posílení Vaší víry, k občerstvení Vašich duší 

a k růstu Vaší lásky, a skrze ni i naděje pro tento svět 

 

 

 

 Jiří Schneider       Pavel Pokorný 

 synodní kurátor       synodní senior 

 

 

  



Informace o loňské sbírce pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů 

a další vzdělávání kazatelů 

  

 

Výnos sbírky z roku 2021: 800 316 Kč 

 

 
Čerpání za r. 2021: 

Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví 365 500 Kč 

   z toho:   

- cestovní náhrady 108 900 Kč 

- pobyty vikariátu vč. ubytování a příspěvku sborům na ubytování 

a energie, ordinace nových kazatelů 

180 200 Kč 

- lektorské služby, lékařské posudky   18 600 Kč 

- telefon, poštovné, kopírování, drobný spotřební materiál, občerstvení, 

AG testy  

  34 300 Kč 

- praxe studentů – příspěvek mentorům na ubytování a stravu 23 500 Kč 

Příspěvek začínajícím kazatelům na literaturu, kurzy, ošatné apod. 11 000 Kč 

Výroba talárů  30 000 Kč 

 

Celkem se tedy v r. 2021 vydalo 406 500 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! 

 


