Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 18. prosince 2018
Č.j.: ÚCK/712-1/2018

Celocírkevní sbírka pro bohoslovce a vikariát

Milé sestry, milí bratři,
prosíme, podpořte sbírku pro bohoslovce a vikariát. Konáme ji každý rok vždy na Boží hod
vánoční. Sbírka pomáhá tvořit studentům teologie dobré podmínky pro jejich studium,
přispívá na náklady spojené s vikariátem, umožňuje začínajícím kazatelům zakoupit
teologickou literaturu, pořídit notebook, tiskárnu, atp.
Sbírka je příjmem Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů.
Pokud byste chtěli být podrobněji informováni o využití sbírky, naleznete statut tohoto
fondu na webu ústředí církve (https://www.ustredicce.cz/data/v/s/i/2017-08-Statut-Fondupro-pripr.pdf).
Prosíme Vás také, modlete se za studenty teologie, za to aby lidé mladí i starší nacházeli
odvahu se pro studium rozhodnout a ke studiu přihlásit. Modlete se za stávající kazatelky
a kazatele, aby znovu a znovu nacházeli ve svém povolání radost a potěšení.
S úctou Vaši

Vladimír Zikmund
synodní kurátor

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

Daniel Ženatý
synodní senior

+420 224 999 211
sekretariat@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

Informace o loňské sbírce pro bohoslovce a vikariát
Výnos sbírky z r. 2017: 869 408 Kč.

Čerpání za poslední uzavřené období – r. 2017:





Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví:
z toho: - cestovné:
- pobyty vikariátu vč. ubytování:
- lektorské služby, lékařské posudky:
- telefon, poštovné, kopírování, drobný
spotřební materiál, občerstvení:
- praxe studentů – příspěvek mentorům
na ubytování, stravu a energie:
- stravenky:
- stipendium:
Příspěvek na literaturu, ošatné, kurzy:
Výroba talárů:

535 962 Kč
80 089 Kč
177 812 Kč
36 028 Kč
24 526 Kč
116 707 Kč
90 800 Kč
10 000 Kč
19 500 Kč
97 275 Kč

Celkem se tedy v r. 2017 vydalo 652 737 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!
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