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V Prahe 17. apríla 2021 
 
Vážená a milá sestra, vážený a milý brat v Kristu Ježiši, 
 
pozdravujeme Vás v tejto poveľkonočnej dobe so želaním zdravia Vám i Vašim blízkym a nádejou, že 
už čoskoro príde doba, kedy budeme mať príležitosť pozdraviť sa aj osobne. 
Tí, ktorí máte možnosť sledovať naše – počtom prítomných obmedzené – služby Božie online, cez 
internet, ste isto zaznamenali posun termínu zborového výročného konventu. Jeho nový termín je 
naplánovaný na 6. júna 2021 a bude ešte oznámený včas, podľa štatútu aj podľa možností, ktoré nám 
vymedzujú opatrenia súvisiace s pandémiou covid-19.  
 
Život v našej cirkvi ani v zbore, sa však nezastavil. V novembri minulého roku sa konala Synoda našej 
cirkvi a to prezenčným hlasovaním, ktorá prijala aj zásadný materiál novú Koncepciu ECAV v ČR pre 
roky 2021 - 2025. Koncepcia zohľadňuje vývoj v cirkvi po stránke duchovnej, ale aj ekonomickej 
v súvislosti s cirkevnými reštitúciami a každoročným klesaním štátneho príspevku cirkvám. Postupne 
prichádza čas, kedy budeme musieť prevziať zodpovednosť za našu cirkev a cirkevného zbory my 
sami - cirkevná rada, Investičná  komisia ECAV v ČR ale aj  každý cirkevný zbor. 
 
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa duchovný život nezastavil ani v našom Slovenskom 
evanjelickom a. v. cirkevnom zbore. Naši duchovní – brat biskup a zborový farár Marián Čop, sestra 
farárka Jana Gregerová i jáhen brat Ondrej Kotsch obetavo každú nedeľu spolu s kantormi Michelle 
Hradeckou, Vladimírom Kopáčikom, i sestrou diakonkou Denisou Čopovou, bratom Ivičiakom a 
technikom Mariánom Čopom ml., pripravujú Služby Božie online i tie reálne v kostole aj s častejšou 
Večerou Pánovou. 
 
Online sú vysielané aj ďalšie duchovné aktivity – nedeľná detská besiedka, biblické hodiny, príprava 
konfirmandov i stretávanie sa mládeže. Každý mesiac tiež zasadá naše zborové presbyterstvo, ktoré 
rieši ekonomické i personálne otázky nášho zboru. V súčasnosti nám chýba napr. správca zborového 
majetku (namiesto Pavla Číčela, ktorého si vlani náš Pán povolal k sebe). 
 
Aj v tomto čase nás však vďaka Pánu Bohu teší narastajúci počet členov zboru. Podľa cirkevných 
predpisov však za každého člena zboru – aj za deti – odvádzame do rozpočtu cirkvi každý rok, čo bude 
napr. za tento rok celkom 229 000.-Kč. Tieto finančné prostriedky sú využívané na doplnenie 
rozpočtu ECAV v ČR v kapitolách mzdové náklady a prevádzka ECAV v ČR. 
 
Bohužiaľ do rozpočtu nášho zboru nám chýbajú financie nielen na tieto odvody, ale aj financie 
z výberu cirkevnej dane (či podľa nového návrhu - zborového príspevku) od jednotlivých členov 
zboru. V súčasnosti má náš zbor 498 členov. Ale túto základnú povinnosť v stanovenej doterajšej 
ročnej výške ( 1 000.- Kč za dospelého člena, 600.- Kč za dôchodcu, študenta, a ženy na MD) si splnilo 
v minulom roku 2020, iba 102 členov. Aj keď počet platiacich mierne rastie, obvykle ide o tých istých 
ľudí, ktorí si uvedomujú , že z niečoho treba pokryť náklady na kostol, zborovú miestnosť, personálne 
náklady, služby, energie, opravy majetku a administratívno-prevádzkové výdaje. 
Tieto napr. v roku 2020 činili 648 137.- Kč a v rozpočte na tento rok je plánovaných 663 000.- Kč. 
Aj touto cestou ďakujeme vám všetkým, ktorí vnímate potreby cirkevného zboru a pravidelne, či 
občasne prispievate rôznym spôsobom na chod cirkevného zboru. Veľmi si to vážime. 
 



Príjmy cirkevného zboru tvoria tieto zdroje: 
- cirkevná daň (základná povinnosť člena cirkevného zboru, vyššie uvedená) 

- ofera pri službách Božích 

- milodary na zborové účely pri rozličných príležitostiach 

- zborová zbierka na vyhlásený konkrétny účel (napr. už zrealizované na nový zvon, oprava 

organa) 

- hospodárska činnosť zboru (príjmy z nájmu zborového majetku) 

Tieto prostriedky pomáhajú pokryť naše odvody do cirkvi a pokryť náklady zborového rozpočtu.  
Aktivitou predsedníctva a presbyterstva zboru máme aj investované financie z reštitúcií do fondov a 
cirkevných bytov. To sú naše zálohy pre budúcnosť , keď od roku 2030 nedostaneme od štátu ani 
korunu. 
 
Obraciame sa teda na Vás, milí naši členovia s prosbou aj so žiadosťou o splnenie si Vašej základnej 
povinnosti  - úhradu členského zborového príspevku. V tomto období je potrebné uvažovať aj o jeho 
navýšení, o čom prípadne rozhodne konvent. Príspevok je možné uhradiť aj formou niekoľkých 
splátok v hotovosti, či prevodom na zborový účet č. 183563032/0300.  
 
Aj v tomto zložitom období Vám naši duchovní zabezpečujú plnohodnotné služby Božie, prisluhujú 
sviatosti, na požiadanie aj v domácnostiach, či v nemocnici, starajú sa o kostol, zborovú miestnosť a 
vybavujú množstvo agendy duchovnej aj administratívnej. 
Vyzývame Vás milí naši, zamyslite sa nad týmto textom i nad splnením svojich povinností. 
 
Prosíme Vás tiež o pomoc a spoluprácu pri zhromažďovaní informácií o zmene pobytu členov nášho 
cirkevného zboru. Pokiaľ viete o našich členoch, ktorí sa napr. odsťahovali, či odišli do iných 
cirkevných zborov, aby ste nám to oznámili na emailovú adresu slovzbor.praha@ecav.cz,  či telefónne 
číslo 721 369 750, aby sme sa s nimi mohli spojiť. 
 
Veríme, že pochopíte túto našu výzvu v kresťanskom duchu. Prajeme Vám dobré zdravie, duchovnú 
útechu, Božie požehnanie a nádej, že sa budeme môcť stretávať bez obmedzenia v našom chráme 
Božom, v zborovej miestnosti, či pri iných príležitostiach. 
 
 
Mgr. Marián Čop, zborový farár a biskup ECAV v ČR  
Ing. Štefan Ryba, zborový dozorca 
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