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Všem sborům a kazatelským stanicím 

Českobratrské církve evangelické 

Praha, 18. ledna 2023 

Č.j.: ÚCK/40-8/2023 

Sborová zásilka 1/2023 
 

 

Milé sestry, milí bratři, 

 

přijměte prosím několik informací z Ústřední církevní kanceláře.  

 

Úřední pošta: 
 

▪ Vyhlášení celocírkevní sbírky na křesťanskou službu 
 
 

▪ Informace z ekonomického oddělení  

− rozdělení sbírky solidarity na rok 2023 

− setkání sborových účetních 

− přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2023 

– příloha v XLS + PDF formátu 
 

Informativní pošta:  
 

▪ Přehled celocírkevních akcí v r. 2023 

▪ Informace o dotačním programu Nová zelená úsporám Light 

▪ Studentská soutěž s lidskoprávní tematikou „Nestůj stranou…!“ – souhrnné informace 

▪ Přihlašování na letní akce v TJAK v Bělči n/O. – začíná 28. ledna ve 12 h 

▪ Inzerát na pozici kuchaře/kuchařky v Táboře JAK v Bělči nad Orlicí 

▪ Nabídka starších tiskovin (Český bratr a Sbírka kázání) 
 

Další sdělení: 

▪ Evidenční dotazníky a výkazy hospodaření sborů za r. 2022  

Souhrnné informace ohledně vyplňování a zejm. „autorizace“ evidenčních 

dotazníků a výkazů hospodaření sborů za r. 2022 Vám zašleme během příštího 

týdne (tj. po 23. 1.). Do té doby nebude možno dotazníky ani výkazy on-line 

vyplňovat. Děkujeme za pochopení. 
 

▪ V církevním e-shopu je nově zřízená sekce „Zdarma jen za poštovné“, kde najdete 

nabídku knih, letáků, brožur, které lze dostat zcela zdarma. Objednané materiály Vám 

zašleme poštou za cenu poštovného, nebo si je můžete vyzvednout osobně v ÚCK. 
 

▪ Nabídka výroby vizitek – v poslední době se několik sborů obrátilo na ÚCK o zajištění 

vizitek. V případě, že byste se chtěli připojit, napište nejpozději do 15. února na 

vozenilkova@e-cirkev.cz, kolik druhů vizitek a v jakém počtu byste potřebovali. Čím více 

vizitek zadáme k výrobě, tím nižní bude jednotková cena. Podle stavu objednávek pak 

necháme zkalkulovat cenu a dáme Vám zpětně vědět, abyste se mohli závazně rozhodnout. 

 

Jménem ÚCK srdečně zdraví        

Martin Balcar 

https://eshop.e-cirkev.cz/produkty/zdarma-jen-za-postovne/
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