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Č.j.: ÚCK/509-1/2020 

 

 

Celocírkevní sbírka pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů 

a další vzdělávání kazatelů 

 

 

Milé sestry, milí bratři,  

 

srdečně Vás zdravíme v adventním čase.  

Prosíme Vás, abyste i letos sbírkou na Boží hod vánoční podpořili studenty a studentky 

teologie a začínající faráře a farářky. 

Tato sbírka pomáhá vytvářet dobré podmínky pro jejich studium, přispívá na náklady 

spojené s vikariátem, umožňuje začínajícím kazatelům zakoupit teologickou literaturu, 

pořídit vybavení své pracovny atp.  

Sbírka je příjmem Fondu pro přípravu ke kazatelské službě a další vzdělávání kazatelů, 

statut tohoto fondu najdete zde (str. 14-16).  

Tuto sbírku konáme každoročně. Letos ji však kvůli koronavirové pandemii vykonáme 

v jiných souvislostech než v letech minulých.  

Jednak nevíme, jak se budou moci konat shromáždění o letošních Vánocích. Prosíme proto 

o pozornost, jakým způsobem bude sbírka ve Vašem sboru organizována.  

A také prosíme, modlete se za studenty teologie; za to, aby lidé mladí i starší právě v době 

očekávaných změn života společnosti, nejen ekonomických, nacházeli odvahu se pro 

studium rozhodnout, ke studiu přihlásit, a ve službě vytrvat právě v čase, který touží 

po naději.  

Modlete se za všechny, kdo slouží církvi Kristově. Aby právě v čase revize dosavadního 

způsobu života našeho i celé planety odkrývali radost i nepostradatelnost zvěstování 

evangelia. 

 

S úctou Vaši 

 
 

 Vladimír Zikmund       Daniel Ženatý 

 synodní kurátor       synodní senior 

https://www.ustredicce.cz/data/7/9/7/Statuty-fondu.pdf
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Informace o loňské sbírce pro bohoslovce a vikariát 

  

 

Výnos sbírky z r. 2019: 943 928 Kč 

 

 

Čerpání za poslední uzavřené období – r. 2019: 

▪ Vikariát, jáhenská praxe a studenti bohosloví:       564 921 Kč 

z toho: - cestovné:                                77 270 Kč 

- pobyty vikariátu vč. ubytování a příspěvku 

  sborům na ubytování a energie:   282 514 Kč 

- lektorské služby, lékařské posudky:  27 775 Kč 

- telefon, poštovné, kopírování, drobný               

  spotřební materiál, občerstvení:   23 260 Kč  

- praxe studentů – příspěvek mentorům 

  na ubytování a stravu:        74 302 Kč 

- stravenky:                                                       79 800 Kč 

▪ Příspěvek na literaturu, ošatné, kurzy:  29 464 Kč 

▪ Výroba talárů:   90 824 Kč 

Celkem se tedy v r. 2019 vydalo 685 209 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! 

 

 

 


