Českobratrská církev evangelická
Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9
tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz

Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 21. prosince 2010
Č.j.: ÚCK/1937/2010

Celocírkevní sbírka pro bohoslovce, vikariát a jáhenskou praxi

Milé sestry a milí bratři,
děkujeme Vám za Vaši obětavost, kterou dlouhodobě prokazujete při podpoře vzdělávání a výchovy nových kazatelů a kazatelek církve. Vánoční sbírka pro bohoslovce,
pro vikariát a pro jáhenskou praxi patří k nejtradičnějším a je také tou, která potřebné náklady většinou uhradí. Také na této sbírce se projevuje to, že společenství
církve tvoří obecenství víry, lásky a naděje ve vzájemné službě a pomoci (z preambule Církevního zřízení). Protože si neumíme představit další podporu studentů teologie
a kandidátů církevní služby a vikářů a vikářek bez Vaší pomoci, vyhlašujeme jménem
synodu ČCE sbírku pro bohoslovce a vikariát na Boží hod vánoční 25. prosince 2010.
Výsledky loni vykonané sbírky a její čerpání jsou součástí tohoto dopisu, kde také
naleznete podstatné údaje pro odeslání sbírky do ústředí církve.
Výnos sbírky v sobě skrývá ještě jedno sdělení. Vypovídá o tom, jak si církev a její
jednotlivé sbory váží zvěstování evangelia dobře vzdělanými kazateli a kazatelkami.
Takové sdělení je významné pro všechny, kdo se připravují na Evangelické teologické
fakultě UK nebo již do služby nakročili vstupem do vikariátu nebo jáhenské praxe.
Každoročně vstupuje do služby v církvi 7-10 mladých kazatelů a kazatelek. Protože
stále ještě potřeby církve nejsou zcela pokryty a existují neobsazené sbory (navíc i
jiná zařízení žádají vyslání našich kazatelů), Váš vztah k této sbírce a její celkový výnos hovoří také k těm, kdo o samotném studiu teologie zatím jen přemýšlejí. Prosíme
Vás, podporujte všechny, u koho shledáváte dobré předpoklady a chuť a veďte je
tak, aby se ke studiu přihlásili a po jeho absolutoriu také vstoupili do služby zvěstování evangelia a svátostí Kristových.
Milé sestry a milí bratři, přijměte spolu s tímto dopisem také přání pokojného prožití
vánočních svátků a daru radosti z narození toho, kdo naše nemoci a bolesti na sebe
vzal (Iz 53,4), aby každý z nás mohl do dalších dnů kráčet svobodně a rád. Ať Vaše
radost je plná a Vaše naděje působivá.
S přáním všeho dobrého

Lia Valková
synodní kurátorka

Joel Ruml
synodní senior

Informace o loňské sbírce pro bohoslovce a vikariát
Výnos sbírky v r. 2009: 788 825,- Kč
Čerpání za poslední uzavřené období – r. 2009:
• Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví:
485 492,- Kč
z toho: •
•

cestovné:
příspěvek na energie:
pobyty vikariátu vč. ubytování:
lektorské služby, lékařské posudky:
telefon, poštovné, kopírování:
odměny přednášejícím a členům komise:
drobný spotř. materiál, občerstvení:

výroba talárů:
stipendia:

153 542,90 300,167 456,12 000,6 299,53 988,1 907,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

61 800,- Kč
20 536,- Kč

Celkem se tedy v r. 2009 vydalo 567 828,- Kč.
Nevyčerpaná část sbírky se kumuluje na Fondu pro bohoslovce a vikariát, z kterého
se ještě dále hradí další vzdělávání kazatelů (příspěvek 27 000,- Kč na Farářský kurz).
Zároveň se kumulací tvoří rezerva na výdaje příštích let.

Sbírku, prosíme, odvádějte do konce roku 2010
na účet č.: 478496703/0300, a to pod variabilním symbolem 911150xxxx
(xxxx - evidenční číslo sboru).
Děkujeme!

