Z kázání

na Mt 17,24-27 (19. 1. 2020)

Jako děti Boží jsme svobodní. Nejsme Boží otroci, abychom si museli jeho přízeň nejprve
odpracovat a zasloužit. Bůh nás miluje a přijímá zadarmo, takové, jací jsme. Nemusíme
mu nic dávat, aby si nás všiml a byl k nám laskavý. Tím se hroutí smysl všech náboženských úkonů, jež mají za cíl Boha udobřit a přitáhnout na svou stranu. Nic takového není
zapotřebí. Už neplatí stará náboženská zásada: dávám ti, Bože, abys mi na oplátku také
dal.
V nebeském Jeruzalémě žádné kostely nebudou, tam bude Bůh uprostřed nás. Ale dokud
ještě žijeme v životě časném, a nikoli věčném, kostely jsou užitečné. Jako místa, kde se
vyhlašuje naše synovství a svoboda, kde jsme ujišťováni o Božím bezpodmínečném milosrdenství. A je dobré, když nám ty kostely nepadají na hlavu a když je v nich teplo. A je dobré, když je tu někdo, kdo se zvěstování evangelia může věnovat naplno, ne až po práci.
V porovnání s Boží slávou, která nás čeká na konci, je to dost přízemní zjištění. Ale my
ještě žijeme tady při zemi, přestože očekáváme království nebeské. Proto církev nějaké
peníze potřebuje. Ne proto, aby si jimi u Boha kupovala milost, ale proto, aby se mohla
věnovat poslání, které jí její Pán svěřil.
Ježíš a jeho učedníci vděčně přijímali ze štědrosti a velkorysosti těch, kdo je podporovali. Bible se nijak nestydí se o tom zmínit, není to žádná ostuda. A není to ostuda ani
dnes. Věřím, že Bůh o svou církev pečuje také skrze naši obětavost, zejména těch z nás,
kdo mají z čeho dávat.

Ondřej Kolář

Finanční výhled sboru 2O2O–2O25
Úvod
Milí bratři a sestry z kobyliského sboru. Dostává se vám do rukou Terasa značně monotematická:
celá je o penězích, hospodaření či finančním plánování. Smyslem církve ba ani života sice nejsou
peníze, ale církev je zasazena do našeho světa a zde se s penězi nějak vypořádávat musíme.
S finančním plánováním souvisí i výhled dalšího směřování sboru. Proto by si měli alespoň něco
z této Terasy přečíst i ti, kteří se hospodařením sboru jinak nechtějí zabývat.
Na začátku roku 2020 se sešlo několik událostí či zpráv, které mají vliv na hospodaření sboru:
• V únoru 2020 se na sborovém účtu očekává 10 milionů korun za prodej naší bývalé modlitebny
v Klapkově ulici. Čeká nás rozhodování, jak s penězi naložit.
• Přechod na samofinancování naší církve nabírá na obrátkách. Povinné celocírkevní odvody pro rok
2020 výrazně vzrostly a razantnější růst se dá očekávat i v příštích letech.
• Znovu se otevírá otázka dalšího sborového pracovníka (spíše pastorační pracovnice než dalšího
farářského úvazku).
>>>

terasa85.indd 1

26.02.20 21:49

Tyto věci jedna s druhou souvisejí a přinášejí i další otázky. Například: „Může si sbor dovolit dalšího
pracovníka, když zároveň rapidně porostou církevní odvody a nájemné z Klapkovy skončilo?” Nebo:
„Stačí nám, že sbor nyní funguje celkem dobře, nebo bychom jeho činnost chtěli nějak zlepšovat či
rozvíjet?” Případně: „Cítíme a chceme řešit určité nepohodlí, nedostatky či zastaralosti ve sborovém
domě a jeho provozu, nebo se nám uspokojivě žije v tom, co máme?”
Na takové otázky v této Terase odpověď nenajdete. Ale naleznete zde články, které by měly o těchto
otázkách vyvolat diskusi a dodat pro ni nějaké podklady. Případně poodhalit diskusi, která na tato
témata již nějakou dobu probíhá ve staršovstvu. Teprve poté, co staršovstvo sesbírá ohlasy od dalších
lidí ve sboru, nastane rozhodování, jak se k těmto otázkám postavit. O něčem by bylo dobré rozhodnout již na březnovém výročním sborovém shromáždění. O jiných věcech až v průběhu roku či
později. Své názory, připomínky a dotazy směřujte na členy staršovstva buďto osobně nebo e-mailem
na adresu starsovstvo@seznam.cz.
Věřím, že diskuse bude probíhat v bratrské lásce a že nás Duch svatý nasměruje k takovým rozhodnutím, po kterých náš sbor bude vzkvétat k Boží slávě.

Jan Šotola

Finanční situace sboru – historie a současnost
Abychom se mohli rozhodovat o budoucnosti financování sborové činnosti, měli bychom mít jasno
o aktuální finanční situaci sboru i o tom, co všechno ji ovlivňuje.
V následujících grafech a tabulkách vám předkládáme finanční výsledky sboru v letech 2013–2019.
Příjmy i výdaje jsou rozděleny do dvou skupin:
• Církevní aktivita (CA) – hlavní sborová činnost (bohoslužby, biblické hodiny, pastorační práce)
a s tím související náklady (provoz kostela, církevní odvody, část mzdových nákladů pro správce
či účetní, dary sboru jiným subjektům)
• Ekonomická aktivita (EA) – výdělečná činnost sboru (pronájem pokojů a sálu, donedávna pronájem Klapkovy) a s tím související náklady (provoz pokojů a části sborového domu, část mzdových
nákladů pro správce či účetní).

Obětavost
Celková obětavost sboru již mnoho let stagnuje někde kolem 800 tisíc ročně (roky 2013 a 2012 byly
trochu výjimkou, v letech předcházejících byla obětavost lepší). Dobrým signálem je, že vybraný salár
každým rokem víceméně stoupá. Je vidět, že sbor nějak reflektuje na výzvy ke zvyšování obětavosti
kvůli přechodu na samofinancování církve.

Příjmy z pronájmů
Výdělečná činnost našeho sboru spočívá v pronájmu místností ve sborovém domě (pokojů, bytů a sálu
kostela) a donedávna také v pronájmu naší bývalé modlitebny v Klapkově ulici. Nově se za nezanedbatelný příjem mohou počítat i úroky z peněz získaných za prodej Klapkovy.
Čtyři suterénní pokoje jsou pronajímány dlouhodobě ubytovaným (zpravidla na jeden rok např.
studentům, ale někteří nájemníci si nájem po roce prodlužují). Dva pokoje v patře jsou k dispozici pro
krátkodobé pronájmy. Pár měsíců v nich bydlely i rodiny ze sboru, které byly krátkodobě bez bytu.
Sbor také pronajímá dva ze tří bytů ve sborovém domě (ve třetím bydlí farář Kolář s rodinou).
Struktura pronájmů se v posledních letech různě měnila. Důležité je, že celkový příjem roste.
• Příjem z pronájmu bytů rostl jednak po příchodu rodiny korejského faráře do našeho domu
(Korejci za svého faráře platí nájemné) a jednak po odchodu faráře Erdingera, kdy byl třetí
(nejmenší) byt pronajat Janu Polákovi.
• Vzhledem k potížím s nabízením našich pokojů ke krátkodobému pronájmu se staršovstvo v roce
2017 rozhodlo navýšit počet pokojů určených k dlouhodobému pronájmu. Ty není nutné nabízet
tak často a navíc je v Praze o toto relativně levné bydlení velký zájem.
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Příjmy - obětavost
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• Příjem z pronájmu Klapkovy klesl na polovinu v roce 2017, protože jeden ze dvou nájemníků
přestal platit nájemné a staršovstvo mu proto po půl roce vypovědělo smlouvu. Vzhledem k havarijnímu stavu nemovitosti, kterou jsme navíc plánovali prodat, jsme již dalšího nájemníka nesháněli.
Přesto se (díky nárůstu příjmů v předchozích kategoriích) celkový příjem z pronájmu nesnížil.
Počínaje rokem 2020 klesne příjem z pronájmu Klapkovy na nulu, ale lze počítat s výnosem
z uložených peněz z prodeje.
Příjmy z dlouhodobého pronájmu už asi dosáhly svého maxima (pokoje jsou obsazené prakticky po
celý rok). Lze uvažovat o zvýšení nájemného, ale to by asi vyžadovalo nějakou investici do vylepšení
vybavení pokojů.
V příjmech z krátkodobého pronájmu je potenciál růstu, ale efektivnější využití pokojů bude možné
pouze při aktivním organizačním přístupu. A to se nám zatím příliš nedaří.

Příjmy - ekonomická aktivita
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Výdaje
Na první pohled vypadá graf výdajů optimisticky – výdaje zřetelně klesají. Je nutné ale některé věci
vysvětlit:
• V roce 2013 byly mimořádné investice (oprava střechy – terasy a výměna oken v jednom z bytů).
V ostatních letech se mnoho neinvestovalo, ale je dobré očekávat v některém z příštích roků
investice větší.
• Do srpna 2016 jsme měli dva faráře, tedy vyšší odvody do personálního fondu. Nicméně díky růstu
povinných církevních odvodů jsme v roce 2019 dosáhli hodnot z roku 2016. A další růst nás čeká
(viz článek „Růst církevních odvodů” v této Terase).
• Určitý pokles osobních nákladů v roce 2017 souvisí s odchodem Elišky Erdingerové z pozice
správce a pastorační pracovnice. Správcovství nyní vykonává několik bratrů pouze za odvedené
hodiny (a částečně dobrovolně). Dobrovolnicky byly pokryty i některé další činnosti (např. práce
v domově Slunečnice či dětské biblické hodiny). V letech 2018-2019 je však patrný opět drobný
nárůst se zaměstnáním Kornelie Kolářové jako koordinátorky pro děti a mládež.
Dále je z grafu dobře vidět, že církevní odvody nemají výrazný podíl na sborových výdajích.
Největší díl zabírají provozní výdaje (především energie, vodné, úklid), které se téměř nemění.
Nezanedbatelné jsou též osobní náklady (mzdy účetní, správců a pastoračních pracovníků).
POZNÁMKA: Výdaje v tomto článku nezahrnují mzdy korejského ani japonského faráře. Ty jsou
totiž plně pokryty dary korejské a japonské komunity a ve sborovém hospodaření tedy tvoří jen jakési
„průtokové” položky. Protože však nejsou spláceny přesně ke konci kalendářního roku, mohou
způsobovat drobné rozdíly v příjmech či výdajích v těchto grafech oproti účetní závěrce.
V hospodářském výsledku v následující kapitole jsou již tyto rozdíly zahrnuty dle účetní závěrky.
Výdaje rovněž nezahrnují účetní odpisy majetku. Ty totiž neovlivňují stav peněz ve sledovaném
období, jde jen o účetní položku.

Celkový pohled na hospodaření v posledních letech
Celkový obrázek o hospodaření lze sledovat na vývoji „hospodářského výsledku” (tj. rozdílu příjmů
a výdajů za každý rok). Uvádíme ho bez započtení účetních odpisů, tedy podle toho, kolik sbor za daný
rok utratil či získal peněz (odpisy reprezentují peníze utracené někdy v minulosti, které se jako náklad
nezaúčtují hned, ale rozkládají do mnoha dalších let).
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Hospodářský výsledek (bez započtení odpisů)
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Z grafu je jednoznačně vidět, že hospodářský výsledek v posledních letech narostl. Od roku 2015
hospodaříme se ziskem. Příčiny nárůstu byly detailněji rozebrány v předchozích kapitolkách o příjmech a nákladech. POZN: Rok 2013 je se svou ztrátou 160 tisíc výjimečný. Předcházející (na grafu
neuvedené) roky byly povětšinou ziskové, ale jejich zisk se pohyboval v nižších úrovních, než pro
roky 2015 a dále.
Zisk sboru v posledních třech letech (průměrně 380 tis) je výrazně vyšší, než dobíhající nájemné
z Klapkovy (vloni 166 tis), o které přijdeme v okamžiku dokočení prodeje, patrně v únoru 2020.
Dobrou zprávou je i to, že bilance „církevní aktivity” je od roku 2017 kladná. Tedy sbor peníze na
svou základní činnost získává pouze z obětavosti. Tento trend bychom rádi udrželi i při zvyšování
církevních odvodů (viz samostatný článek v této Terase).
Až do roku 2016 tomu tak nebylo – základní činnost sboru musela být dotována z příjmů
z pronájmu.
Nyní jsou příjmy z církevní i ekonomické činnosti rozděleny zhruba půl na půl, jak ukazuje následující graf příjmů z roku 2019:

Příjmy 2019

Pronájem pokojů a sálu
375 862

Salár
430 550

Pronájem bytů
201 600
Pronájem Klapkova +
úroky
174 009

terasa85.indd 5

Dary
36 407

Sbírky
147 917

Příspěvek Korejců
240 000

26.02.20 21:49

Tabulka
Čísla, zmiňovaná v textu a grafech tohoto článku, jsou souhrnně uvedena v tabulce na protější straně.

Závěr
Lze konstatovat, že hospodaření sboru je v poslední době v dobré kondici. Již několik let hospodaříme se ziskem a máme naspořenou finanční rezervu přes 2 miliony Kč (část z toho je v účelových
fondech – např. „Fond dostavba”, „Sociální fond” či „Rezervní fond”) a to bez započtení peněz za
prodej Klapkovy.
Můžeme se opřít o stabilní obětavost členů sboru i korejské a japonské komunity, dále o spolehlivý
příjem z dlouhodobého pronájmu pokojů a o nájemné z bytů ve sborovém domě.
Při tomto trendu hospodaření ustojíme i ukončení příjmů z pronájmu nemovitosti v Klapkově
(bez ohledu na to, zda budeme mít nějaké kapitálové výnosy z peněz, které za prodej získáme). I tak
nám při současné ziskovosti zbydou peníze na investice do oprav a drobného rozvoje sborového
domu.
Musíme se však připravit na rapidní růst církevních odvodů. Pro něj budeme muset zajistit nárůst
příjmů – ať už z obětavosti nebo z ekonomické aktivity (viz též článek o „Růstu církevních odvodů”
v této Terase).
Stejně tak se budeme muset nad nárůstem příjmů zamýšlet při návrzích na zvýšení osobních
nákladů, tedy při úvahách o povolání dalšího faráře nebo pastorační pracovnice či správce na částečný
úvazek.
Ekonomické kalkulace by měly předcházet i úvahám o návratu ke krátkodobému ubytování, které
má pravděpodobně větší pastorační význam než ubytování dlouhodobé. Zatímco krátkodobě ubytovaní
hosté často přijíždění na návštěvu našeho sboru a jsou tedy se sborem v kontaktu, lidé ubytovaní
dlouhodobě u nás většinou jen „bydlí” a do sborové činnosti se často vůbec nezapojí.
Zvýšení příjmů z ekonomické aktivity lze dosáhnout jednak výnosem z peněz z prodeje Klapkovy,
a jednak zintenzivněním krátkodobého pronájmu pokojů či sálu kostela. Zde může být cesta i ve
zvýšení nájemného (krátkodobého i dlouhodobého), které by ale patrně muselo být spojeno se
zvýšením standardu nabízených služeb.
Jan Šotola a Jakub Roskovec
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Salár

327 950

372 434

408 410

380 956

412 610

434 739

Příspěvek Korejců

220 000

240 000

280 200

260 000

220 000

240 000

Sbírky

83 210

138 155

181 191

198 999

158 392

149 855

Dary

18 295

23 257

32 669

102 409

30 222

24 781

OBĚTAVOST CELKEM

649 455

773 846

902 470

942 364

821 224

849 375

Čerpání fondů

350 500

36 000

4 000

12 000

0

0

321 250

325 365

326 385

326 904

157 483

162 801

2 892

488

1 031

1 911

13 204

5 296

PŘÍJMY – OBĚTAVOST

PŘÍJMY – ekonomická aktivita
Pronájem Klapkova
Úroky
Pronájem bytů

30 878

31 440

128 000

153 600

165 600

201 600

Dlouhodobé ubytování

0

58 129

95 680

98 500

191 000

251 000

Krátkodobé ubytování

240 505

144 272

158 469

83 109

138 795

97 200

25 098

11 495

10 515

25 883

22 400

23 800

624 611

576 818

725 459

693 082

691 698

745 765

Církevní odvody

249 752

256 447

280 875

224 663

170 518

182 049

Osobní náklady

155 984

211 429

227 028

211 954

188 615

196 757

Provozní náklady

297 308

305 871

340 215

297 812

272 731

262 491

Pronájem sálu
PŘÍJMY EA CELKEM
VÝDAJE – církevní aktivita

Ostatní

19 679

14 748

13 787

14 275

10 598

17 819

399 085

61 600

38 226

183 529

54 345

25 334

1 121 808

850 095

900 131

932 233

696 807

684 450

Osobní náklady

312 431

220 082

237 108

203 946

162 808

165 104

Provozní náklady

278 312

190 118

176 933

202 990

217 767

192 036

19 679

14 748

13 787

14 275

10 598

17 819

Investice
VÝDAJE CA CELKEM
VÝDAJE – ekonomická aktivita

Ostatní
Investice

69 205

81 137

60 502

62 725

101 327

73 201

679 627

506 085

488 330

483 936

492 500

448 160

Osobní náklady

468 415

431 511

464 136

415 900

351 423

361 861

Provozní náklady

575 620

495 989

517 148

500 802

490 498

454 527

Investice

468 290

142 737

98 728

246 254

155 672

98 535

1 801 434

1 356 179

1 388 461

1 416 169

1 189 307

1 132 610

-128 108

-94 123

-7 457

-18 947

135 629

122 238

-35 337

85 481

250 916

223 421

210 796

315 424

-163 445

-8 642

243 459

204 474

346 425

437 662

VÝDAJE EA CELKEM
VÝDAJE – agregované součty (CA+EA)

VÝDAJE CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK bez započ tení odpisů
Církevní aktivita
Ekonomická aktivita
CELKEM
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Jak naložit s penězi z prodeje Klapkovy
Historie
Náš sbor vznikl v roce 1939 jako filiální a od roku 1951 jako samostatný sbor ČCE. Bohoslužby se
zpočátku konaly ve škole, později sbor koupil bývalou truhlářskou dílnu v Klapkově ulici. V 60. letech
vznikl projekt nového kostela a díky mnohým darům a také spoustě brigádnických hodin jsme se do
něj mohli v roce 1971 přestěhovat. Budova v Klapkově zůstala volná, a tak ji sbor začal pronajímat,
přestože už tehdy nebyla v nejlepším technickém stavu. Sbor budovu během dalších let nijak zásadně
nerekonstruoval. V roce 2008 jeden z nájemců přestavěl část objektu na vinárnu. Zbytek budovy
(bývalý bazar) je v havarijním stavu a nyní bez nájemce.
V roce 2017 se staršovstvo zabývalo otázkou, zda nemovitost opravit, od základů přestavět, nebo
prodat. Nakonec se přiklonilo k prodeji. Sborové shromáždění v červnu 2017 tento názor staršovstva
podpořilo a rozhodlo o prodeji nemovitosti. Sbor následně v srpnu 2017 podepsal s kupcem smlouvu
o smlouvě budoucí a v prosinci 2019 byla podepsána finální kupní smlouva. Záloha 1 milion korun již
byla sboru zaplacena, zbývajících 9 milionů by mělo být zaplaceno v únoru 2020.

Směřování
Na prodiskutování otázky „co se získanými penězi” nebylo v době prodeje dost času. Prodej byl proto
podmíněn usnesením, že celý jeho výtěžek bude uložen na bankovních účtech sboru a veškeré nakládání s těmito penězi (kromě zaplacení daně z příjmu) bude podléhat dalšímu rozhodnutí sborového
shromáždění. V následujícím roce staršovstvo diskusi nijak nerozvíjelo, protože nebylo jasné, zda
„smlouva o smlouvě budoucí” skutečně skončí prodejem.
V roce 2019 již začal být prodej pravděpodobnější. Na dubnovém výjezdním sborovém rozhovoru
v kavárně Liberál bylo proto jedním z témat „Co se svěřenými prostředky”. Nepočetní přítomní se zde
celkem shodli na tom, že preferují peníze využít „u nás”, tedy na rozvoj sborového domu a tím
potažmo i sborové činnosti. Další varianty (investice do finančních nástrojů či nákup jiné nemovitosti
za účelem pronájmu) se zdály buďto riskantní nebo alespoň vzdálené tomu, co by měl podle nás sbor
dělat. Tato odpověď víceméně rezonovala i v dalších osobních rozhovorech, které presbyteři vedli
s některými členy sboru. Připojilo se k ní i staršovstvo usnesením, že „Preferuje využít peníze získané
z prodeje Klapkovy k vylepšení či rozšíření sborového domu a tím i do rozvoje sborové činnosti.
Naopak nepreferuje investici do finančních nástrojů či externí nemovitosti, ze kterých by měl sbor
pouze finanční příjem.“
Toto je tedy názor užší části sboru. Tímto jej představujeme sboru celému a otevíráme diskusi, jejíž
závěr by mohl být stvrzen v usnesení letošního výročního sborového shromáždění. Teprve podle jeho
rozhodnutí se můžeme zabývat konkrétními návrhy, kam peníze vložit. Představou staršovstva je, že
o těchto návrzích bychom se mohli bavit řádově po zbytek roku 2020. Během roku 2021 by pak mohl
začít vznikat konkrétní projekt a v letech dalších by mohl být realizován.

Představy
Aby bylo z čeho vybírat, seznámíme vás i s dosud posbíranými názory na zmiňované „využití peněz
k vylepšení či rozšíření sborového domu”. Pohybují se mezi několika pohledy:
• MINIMÁLNÍ: Prakticky všichni se shodneme na tom, že při pořádání společných akcí v kostele
(od nedělních bohoslužeb přes sborové slavnosti jako mezinárodní den až po svatby, koncerty či
vernisáže) je hala (předsíň) kostela malá a velmi bychom potřebovali mít k dispozici ještě jednu
místnost. Ta by měla fungovat i jako samostatný menší sál pro shromáždění, která nemohou být
přímo v kostele (např. paralelně při bohoslužbě).
• MAXIMÁLNÍ: Za vodítko můžeme vzít i projekt dostavby kostela, který vznikl ještě za faráře
Štorka. Projekt zahrnuje víceúčelový sál pro malá shromáždění s navazující kuchyňkou
(viz MINIMÁLNÍ variantu) a dále rozšíření ubytovací části o sedm pokojů s vlastním hygienickým
vybavením. Pro ubytované hosty byla navržena také malá knihovna a kaple. Shromažďovací
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prostory v přízemí měla doplnit bezbariérově upravená zahrada zřízená zčásti na střeše suterénního
ubytovacího křídla a zčásti na ploše zemního násypu v opěrných stěnách (zrealizovány).
Tento projekt je pro sbor citlivé a kontroverzní téma, ale zaslouží si být brán v úvahu přinejmenším
proto, že stavební povolení vydané na tento projekt stále platí (stavba byla zahájena).
• NOVÝ: Sbor i životní styl v naší zemi se proměňuje. Krátkodobé a jednorázové akce jsou dnes
oblíbenější, než akce pravidelné či vícedenní. Tomu odpovídají i možné nápady na další využití
sborového domu. Příkladem je idea kavárny, otevřené i veřejnosti, ve vybraných časech rezervované
pro sbor. Na jejím provozu by mohli spolupracovat Češi, Korejci i Japonci.
• REKONSTRUKČNÍ: Sborový dům stárne a některé jeho části bude dříve či později potřeba rekonstruovat (např. okna, některé podlahy, osvětlení, stoly, vybavení pokojů…). Přestože zatím sbor tyto
rekonstrukce zvládal až na výjimky ze sborových peněz, mohou peníze z Klapkovy umožnit i nějakou větší rekonstrukci.
K alternativě „investovat většinu peněz mimo sborový dům za účelem finančních výnosů” je třeba
podotknout, že určité finanční výnosy mohou nést i investice do sborového domu. Rozšířený sál
umožní kvalitněji (a tedy dráž) pronajímat kostel např. pro pořádání koncertů. Původní projekt dostavby počítá s dalšími ubytovacími kapacitami, které lze rovněž pronajímat. A v tomto směru lze
diskusi o využití sborového domu i dále rozšiřovat.

Mezičas
V roce 2020 tedy budeme o využití peněz diskutovat. Pokud z toho vznikne nějaký stavební projekt,
bude nějakou dobu trvat jeho návrh a příprava. Peníze z Klapkovy budeme tedy reálně potřebovat
nejdříve koncem roku 2021, většinu z nich pravděpodobně ještě později. Reálné odhady jsou spíše
3-5 let.
Bylo by škoda nechat peníze po tu dobu jen ležet na běžném účtu sboru, který je úročen sazbou
0,35 % p.a. Staršovstvo se proto důsledně zabývalo možnostmi, jak během této přechodné doby peníze
lépe zhodnotit. Výsledkem je návrh, uvedený v následujícím článku.
Jan Šotola a Jakub Roskovec

Krátkodobé uložení peněz z prodeje Klapkovy
Ponecháním peněz na běžném bankovním účtu dochází v průběhu času k jejich inflačnímu znehodnocení. Částce 9 000 000 při inflaci 2% p.a. odpovídá po 5-ti letech částka 9 940 000 (inflační změna cca
1 mil Kč). Pokud tedy není pro hotovost bezprostřední využití, je vhodné peníze dočasně umístit tak,
aby ke znehodnocení inflací nedocházelo. Protože předpokládaný horizont 3–5 let není příliš vhodný
pro nákup (a následný prodej) nemovitosti (např. bytu), přichází v úvahu nějaká forma investice
do finančních nástrojů.
Při výběru investice platí, že výše výnosu (např. úroků) je úměrná riziku, že o peníze (nebo jejich
část) přijdete. Tedy pokud předpokládaný výnos je např. 10 % ročně, dají se problémy očekávat pravděpodobněji, než u výnosu 5 % ročně. Nejméně rizikové jsou bankovní spořící účty, termínované
vklady nebo státní dluhopisy. Jejich výnos však téměř nikdy nepřesahuje inflaci. Staršovstvo proto
navrhuje investovat peníze do několika cenných papírů, jejichž předpokládaný výnos přesahuje aktuální inflaci, ale výnos ani jiné okolnosti nesignalizují příliš velké riziko. Výběr portfolia těchto
cenných papírů vychází z obecné konzultace s několika odborníky (m.j. s bratry Janem Matějkou
a Davidem Kuboněm z investičního výboru synodní rady). Konkrétní volba cenných papírů pak vychází z návrhu investičního bankéře z J&T banky. O nakládání s penězi z Klapkovy však rozhoduje
sborové shromáždění. Proto staršovstvo následující návrh investic předkládá sborovému
shromáždění a doporučuje jej schválit.
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Charakteristika výběru
Investiční horizont 3-5 let je velmi hrubým odhadem. Je možné, že část peněz bude potřeba dříve.
Byly proto vybírány cenné papíry, které je možné prakticky libovolně a po částech odprodávat.
Podle obecných zásad diverzifikace je navrhovaná investice rozdělena do několika titulů a to tak,
že část investice ponese průběžný roční výnos, který bude sbor používat pro financování běžného
provozu. Zbývající část investice se bude akumulovat tak, aby po uplynutí uvažovaného období byla
k dispozici pokud možno celá původní částka zhodnocená alespoň o předpokládanou inflaci.
Výběr dluhopisů byl omezen na nabídku dluhopisů v české měně (odpadá kurzové riziko) a byly
voleny dluhopisy s nominální hodnotou 10 000 Kč (snadněji se po částech prodávají). Akcie byly vybírány z výrazně likvidních, neboť se s nimi často obchoduje a netrvá dlouho je v případě potřeby prodat.
Všechny zvolené cenné papíry jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha (BCCP). Nákup
a případný předčasný odprodej na BCCP nám zprostředkuje banka na základě komisionářské smlouvy.

Vybrané cenné papíry
Investici navrhujeme rozložit do následujících titulů v poměru 4 : 3 : 2.
1) Dluhopis JTRE FIN.3 0,00/24
Seniorní nezajištěný dluhopis | splatnost 20.12.2024 | bez kupónu
10 000 Kč nominální hodnota / cena 01/2020: 76,05% (=7 605,-) / výnos do splatnosti 5,72% p.a. /
odprodej: 7 505,Tento dluhopis slouží k financování připravovaného developerského projektu společnosti J&T REAL
ESTATE HOLDING LIMITED v centru Londýna (viz brožuru nebo web J&T, výstavba již podle
všeho probíhá a jednotky se nabízejí na realitním trhu, plánované dokončení 2022). Nominální hodnota
emise je 2,2 mld CZK s možností 50% navýšení, výnos do splatnosti v době emise byl 6,00% p.a.
Jedná se o diskontovaný dluhopis, což znamená, že nákupní cena zahrnuje „slevu”, která v okamžiku
splacení nominální hodnoty (tj. až ke dni splatnosti) generuje výnos. Tím dochází k automatické akumulaci výnosu „z podstaty věci”. Během držení není průběžný výnos k dispozici. Tržní cena dluhopisu
postupně stoupá s blížícím se datem splatnosti, tj. v případě prodeje před splatností je výsledkem
výnos, který odpovídá danému období.
2) Dluhopis SAZKA 5,20/24
Seniorní nezajištěný dluhopis | splatnost 23. 9. 2024 | kupón 5,20% nominální hodnoty
10 000 Kč nominální hodnota / cena 01_2020: 103,50% (= 10 350,-) / výnos do splatnosti 4,41% p.a. /
odprodej: 10 250,Klasický dluhopis s kupónem, emitent: SAZKA Group a.s. (KKCG AG – Komárek), emise 6,00 mld
CZK / výplata kupónu pololetně: 23. 3. a 23. 9.
3) Akcie ČEZ
Akcie energetické společnosti.
70 % akcií je ve vlastnictví ČR, průměrný denní zobchodovaný objem na BCPP 50 – 100 mil Kč
Pravidelná výplata dividendy (výplata cca srpen, rozhodné datum pro výplatu cca červenec). Její výše
je předmětem každoročního rozhodnutí valné hromady (resp. Ministerstva financí ČR, neboť stát je
většinový vlastník). Konzervativně lze předpokládat, že dividenda nebude příštích 5 let klesat.
Cena akcie je poměrně těsně svázána s cenou silové elektřiny na energetické burze v Německu.
Energetické odvětví je základem ekonomiky. Z pohledu státu je tak ČEZ strategická společnost
a dividenda ČEZ je významným příjmem státního rozpočtu (cca 9 mld CZK v roce 2019).
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Cena a předpokládané výnosy
Pro přehlednost úvah je modelově uvedena částka k umístění ve výši 9 000 000. Důležité je, že tato
částka s jistotou zahrnuje celý výnos z prodeje nemovitosti „Klapkova” po zdanění, jehož využití
podléhá schválení sborovým shromážděním.

Rozložení investice
Cenný papír
a počet ks
JTRE FIN.3
0,00/24, 520 ks
SAZKA 5,20/24,
300 ks
ČEZ akcie
3 570 ks
Umístěno:

Nominální
hodnota
5 200 000

Investovaná
částka
3 978 000

Poplatek
0,15%
6 000

Nákup celkem

Poznámky

3 984 000

3 000 000

3 105 000

5 000

3 110 000

1 892 000

3 000

1 895 000

bez kupónu kupní cena 76,5%
(odhad pro 04/2020)
roční kupón 5,20%, tedy 156 000
kupní cena 103,50%
kupní cena 530 (odhad pro 04/2020)
dividenda odhad 24 Kč/ks, tedy 85 680

8 989 000

Odhadovaný průběžný výnos
(z kupónu dluhopisu SAZKA a z dividendy ČEZ. Částky po zdanění 15 %)
2020
2021
2022
2023
2024
CELKEM

138 000
204 000
204 000
204 000
204 000
954 000

pouze 1/2 ročního kupónu (výplata kupónu je 23. 3. a 23. 9.)

Odhad zhodnocení na konci období
Prodej akcií ČEZ koncem roku 2024 (pro zjednodušení bereme stejnou cenu jako v roce 2020)
Vyplata jistiny SAZKA dne 23. 9. 2024
Výplata jistiny JTRE FIN dne 20. 12. 2024
CELKEM vyplacené jistiny + prodané akcie (před zdaněním)
Dtto při zhodnocení plném zdanění (odhad reálného zdanění viz níže)
Nominální (hotovost celkem vč. průběžných výnosů)

1 895 000
3 000 000
5 200 000
10 095 000
9 865 000
10 819 000

Vysvětlující poznámky
Nákup firemních dluhopisů reálně znamená, že peníze půjčíme na určitou dobu nějaké firmě
(emitentovi dluhopisu). Ta je potřebuje pro realizaci nějakého svého záměru a za tuto službu nám
zaplatí úrok.
Dluhopis má předem stanovený fixní úrokový výnos, což je rozdíl oproti investici do fondu,
kde předem daný zaručený výnos stanovený není. Dluhopis má oproti fondu (zpravidla) k dispozici
průběžně vyplácený úrok (= kupón) v hotovosti, což je výhodné v případě, že se předpokládá použití
výnosu z investice pro financování části běžného sborového provozu podobně, jako tomu bylo u příjmů z pronájmu.
Výplatu úrokového výnosu i jmenovité hodnoty zaručuje jejich emitent. Úrokový výnos se vyplácí
zpravidla jednou ročně k předem stanoveným datům. K datu splatnosti se spolu s posledním kuponem
vyplatí i jmenovitá hodnota dluhopisu. Dluhopis můžeme prodat i dříve, pak za něj ale dostaneme jeho
aktuální tržní cenu (nikoliv jmenovitou hodnotu).
Tzv. seniorní dluhopis má tu vlastnost, že v případě úpadku emitenta má přednost před podřízeným
dluhopisem.
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V případě nákupu akcií lze reálně počítat s výplatou dividendy, její výše je ovšem předmětem
každoročního rozhodnutí valné hromady. Pro prodej akcií není předem stanoveno datum ani nominální
cena – prodává se vždy za aktuální tržní hodnotu akcie.

Poznámky ohledně zdanění
Pro úrokové výnosy a dividendy se v návrhu předpokládá srážková daň 15%. pro právnické osoby
(DPPO) je úprava odlišná oproti fyzickým osobám a skutečná daňová povinnost se může lišit, tj. může
být menší.
Výnos z diskontovaného dluhopisu bude podléhat zdanění, v nejhorším případě celý sazbou 19%
DPPO (pro jednoduchost, tj. bez uplatnění možných odpočtů). Zhodnocení by se v tom případě snížilo
o daň 230 000. Při možnosti uplatnění odpočtů by výsledné zdanění bylo nižší nebo by mohlo být
i nulové.
Zisk z prodeje akcií se v návrhu nepředpokládá, nicméně by podléhal stejnému typu zdanění jako
zisk z diskontního dluhopisu, tj. dani 19% DPPO.

Jan Šotola a Jakub Roskovec

Růst církevních odvodů
Na úvod asi známá fakta: V roce 2012 byl schválen zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi. Součástí tohoto zákona je časový plán snižování státního příspěvku
církvím. Od roku 2030 bude tento příspěvek nulový. Stát naopak církvím vyplácí (ve splátkách až do
roku 2043) restituční náhrady. Ty ČCE ukládá formou finančních nebo nemovitostních investic
a očekává z nich každoroční výnosy. Tyto výnosy však rozhodně nenahradí zrušený státní příspěvek.
Nahradit ho musí farní sbory ze svých církevních odvodů.

O jaké odvody jde
• Celocírkevní repartice – příspěvek sborů na výdaje povšechného sboru. Tedy na náklady synodu,
synodní rady, ústřední církevní kanceláře (UCK), kanceláře Jeronýmovy jednoty, poradních odborů
a komisí synodní rady. Dále na údržbu majetku povšechného sboru, na poskytování pomoci
církevním sborům a na sociální výpomoc pracovníkům církve.
• Seniorátní repartice – příspěvek sborů na výdaje svého seniorátu. Tedy na náklady konventu,
seniorátního výboru, seniorátních poradních odborů a komisí. A také na údržbu majetku seniorátního
sboru.
• Odvody sborů do personálního fondu (PF) – z fondu se proplácí mzdové náklady všech duchovenských zaměstnanců církve a také část mzdových nákladů UCK.
Faráři jednotlivých sborů tedy nedostávají mzdu od svého sboru, ale ČCE jim ji vyplácí z personálního fondu. Personální fond je doplňován také státními příspěvky, ty ale každým rokem klesají. Personální fond fungoval ještě před začátkem „odluky církve od státu”, protože státní příspěvek nikdy
nepokrýval naplno jeho výdaje.
Výši celkových repartic stanovuje každoročně konvent, resp. synod, a tytéž orgány určují i poměr
rozdělení těchto odvodů mezi jednotlivé sbory (přitom se přihlíží k velikosti sboru i k jeho
hospodářské aktivitě).
Výši odvodů do PF stanovuje synod a dosud závisela pouze na počtu farářských úvazků sboru.
Od roku 2020 závisí i na velikosti sboru či na jeho ekonomické aktivitě.

Jak rostly odvody doposud
Přestože záhy po schválení „finanční odluky církve od státu” začala ČCE rozmýšlet modely a scénáře
přechodu na samofinancování, na růstu odvodů se to zprvu příliš neprojevovalo.
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V posledních pěti letech rostly odvody na do PF o cca 8 000 Kč za rok a farářské místo. Repartice
našeho sboru rostly o cca 5 000 Kč. Odvod do PF v roce 2019 byl 129 000 Kč a repartice necelých
100 000 Kč.
Církev v průběhu let nevydávala konkrétní výhledy, jak a kdy se růst zrychlí. Pouze apelovala na
sbory, aby byly připraveny zvyšovat svou obětavost.

Jak porostou odvody v dalších letech
Staršovstvo nemá o přesné situaci v ústředí církve dostatek informací. Zdá se však, že v posledních
dvou letech církev ve svém rozmýšlení buďto došla k nějakým závěrům, nebo začal být pokles státních
příspěvků příliš rychlý oproti pomalému růstu odvodů. Každopádně synod na svém zasedání v roce
2019 rozhodl o výrazném zvýšení repartic i odvodů do personálního fondu pro rok 2020. Odvody pro
další roky zatím nejsou schválené, ale z ústředí církve jsou k dispozici různé odhady. Celkový růst
odvodů v nejbližších 5 letech ukazuje následující tabulka (údaje jsou v tisících Kč):
Rok

PF

Repartice

Celkem

Rozdíl oproti roku 2019

2019

129

99

228

0

0%

2020

166

121

287

59

26%

2021

208

143

350

122

53%

2022

248

168

416

188

82%

2023

289

199

488

260

114%

2024

329

235

564

336

147%

2025

371

277

647

420

184%

Poznámka
Definitivní předpis schválený synodem resp.
seniorátem
ODHAD. Základ vychází z odhadu synodu
z roku 2018 a je korigován aktuálním vývojem.
Proporce poměrné části odvodů pro náš sbor
jsou odhadnuty z odvodů v posledních letech.

Jasnější odhady pro roky 2026–2030 zatím nejsou k dispozici. Lze očekávat, že na ně bude mít vliv
i to, jak se farní sbory s růstem odvodů vyrovnají do roku 2025. Pro menší či finančně slabší sbory je
tento růst drastický až likvidační. V církevních orgánech se o tom vede diskuse a závěry nelze odhadnout. Signálem však mohou být výsledky zasedání synodu v roce 2019, který podpořil zvýšení růstu
odvodů oproti odhadu z roku 2018 a ústy synodního seniora apeloval na větší obětavost ve sborech.
POZNÁMKA: Údaje pro tento text byly čerpány z církevních řádů, z usnesení synodu, z webu
pražského seniorátu, z článků v Českém bratru a z konzultací s předsedou investičního výboru SR
Janem Matějkou.

Jak se k tomu postavit v našem sboru
Hospodaření kobyliského sboru je v posledních letech v dobrém stavu. Několik let skončilo ziskem
(mimo jiné proto, že nás nepostihly žádné větší opravy ani jiné investice). V žádném roce však zisk
nebyl tak vysoký, aby pokryl očekávaný nárůst odvodů o 420 tisíc Kč. Navíc uvažujeme o změnách,
které zisk nepodpoří (nárůst mzdových nákladů v případě přijetí sborové sestry či pokles příjmů
v případě investování peněz z Klapkovy do takových projektů, které neponesou finanční zisk).
Na tomto místě je však dobré oprostit se od toho, jak byl náš sbor financován doposud a zamyslet se
nad tím, jak by financován být měl. Ve staršovstvu převládá názor, že náš sbor by peníze na církevní
odvody měl získávat pouze z obětavosti. Srovnáme se tak se sbory, které velký sborový dům či bývalou modlitebnu nemají. To, co máme navíc, bychom měli použít na rozšířenou činnost sboru. V našem
případě se jedná např. o působení našeho faráře v PN Bohnice či v Bratrské škole, o budování mezinárodního společenství či o poskytování sborových prostor potřebným za zvýhodněných podmínek.
Dotace této činnosti je především formou dalších sborových pracovníků (správcové, více práce s účetnictvím, sborová sestra, dříve druhý farářský úvazek) a také vyššími náklady na údržbu a provoz
sborového domu.
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Pokud tuto tezi přijmeme, pak bychom se s chystaným zvýšením odvodů měli vyrovnat obětavostí,
tedy růstem salárů. ČCE na toto téma vydala brožurku s názvem „5 % a hlavu vzhůru” (viz https://
hlavuvzhuru.e-cirkev.cz). Snaží se propagovat zásadu, že salár by měl každý platit ve výši 5 % ze
svých čistých příjmů, jak už několik let doporučují církevní řády. Uvádí také odhady, podle kterých
členové církve platí nyní salár průměrně ve výši pouhých 0,75 % svých čistých příjmů.
V našem sboru je to možná trochu lepší, ale do 5 % má alespoň většina salárníků daleko.
Je jisté, že k nějakému zvýšení obětavosti u salárníků musí dojít, ale skok z 0,75 % na 5 % nelze
očekávat za rok a možná nebude v plné výši zapotřebí ještě dlouho. Zkusme si stanovit bližší cíl:
Abychom pokryli zvýšení církevních odvodů, měly by se celkové roční saláry našeho sboru do roku
2025 zvýšit zhruba o 420 tisíc. To znamená saláry zhruba zdvojnásobit (za rok 2019 se v našem sboru
vybralo na salárech cca 430 tisíc). Potřebný růst lze rozepsat i po letech, viz tabulka.
Rok

Nárůst saláru
proti roku 2019

Příklad saláru 1

Příklad saláru 2

Příklad saláru 3

měsíčně

ročně

měsíčně

ročně

měsíčně

ročně

2019

0%

100

1 200

250

3 000

500

6 000

2020

14%

114

1 369

285

3 421

570

6 843

2021

29%

129

1 550

323

3 875

646

7 750

2022

45%

145

1 736

362

4 339

723

8 679

2023

62%

162

1 943

405

4 857

810

9 714

2024

80%

180

2 160

450

5 400

900

10 800

2025

100%

200

2 400

500

6 000

1 000

12 000

Zkusme tedy každý zaplatit v roce 2020 salár o 14 % vyšší, než jsme dali vloni (za předpokladu,
že se nám výrazně nezměnil čistý příjem, nebo že nepatříme mezi hrstku důsledných, jejichž salár se
již dříve přiblížil předepsaným 5 %). Výsledek uvidíme po sečtení salárů na konci roku 2020. Podle
něj se ukáže, zda sbor může hospodařit dle plánů, navrhovaných v této Terase.
Jan Šotola

terasa85.indd 14

26.02.20 21:49

Druhý farář nebo sborová sestra?
Do roku 2015 se o náš sbor starali tři lidé na plný úvazek: Dva faráři (Erdinger a Kolář) a také Eliška
Erdingerová (částečně jako pastorační pracovnice a částečně jako manažerka provozu).
Po odchodu Elišky Erdingerové do důchodu a následně Miroslava Erdingera do Mělníka zůstal
ze tří pracovníků jen farář Kolář. Staršovstvo řešilo tento úbytek pracovních sil několika cestami:
• Redukovali jsme některé pravidelné farářské činnosti (počet návštěv PN Bohnice, část výuky
v Bratrské škole, zrušení jedné ze dvou biblických hodin).
• Správcovskou činnost převzalo několik presbyterů placených hodinově či pracujících dobrovolnicky.
• Další činnosti jsme pokryli prací dobrovolníků (např. návštěvy domova Slunečnice vč. kázání
vykonává Jan Hon, v Bratrské škole pomáhá Miloš Rejchrt, dětské biblické hodiny učí Milena
Lebedová, pěveckého sbor vede Daniela Tinková, vánoční hry v posledních letech připravuje
Petr Kolínský).
Staršovstvo tento model nepovažovalo za definitivní (otázku druhého faráře nechávalo otevřenou),
ale rozhodlo se jej několik let vyzkoušet. Nyní nastává vhodný čas na vyhodnocení.
Ondřej Kolář konstatuje, že on sám nyní funguje na hranici vytíženosti. Má čas na udržování chodu
sboru, ale ne na jeho rozvoj či na dlouhodobější zamyšlení se nad sborem. Za důležité považuje
prohlubování práce s Korejci a Japonci. Má spolu s nimi spoustu nápadů, ale sám nemá vůbec sílu je
realizovat. Navíc je roztěkaný na spoustu stran a nemá moc času na lidi, na pastoraci. I mnozí presbyteři si spolu s farářem uvědomují, že v pastorační péči máme určité mezery.
Faráře přitom vytěžují i práce, které by mohl zvládnout někdo jiný – jsou to spíše práce pro koordinátora než pro faráře. Takovou práci ale nemůže zastat dobrovolník, který má na sbor čas např. jednou týdně. Je potřeba kontinuálnější péče a častější přítomnosti ve sboru. Souvisí to i s rysem dnešní
doby: lide se neradi vážou k pravidelně opakujícím se činnostem. Dobrovolníci k uspořádání jedné
akce se dají najít. Ale o lidi, kteří by se o něco starali pravidelně, je čím dál větší nouze, zejména ve
střední a mladší generaci. Případně je potřeba lidi k této činnosti pravidelně vyzývat (jako například
učitele nedělní školy). Tomu musíme svou činnost přizpůsobit.
Staršovstvu už se nezdá příliš reálné, že bychom sháněli nějaký druhý farářský úvazek (ani
částečný). Ale pastorační pracovnice nebo sborová sestra by se sboru hodila. Postačila by asi práce
v rozsahu 50–80 hodin měsíčně. Mohla by sboru pomoci jednak v rozvoji spolupráce s Korejci
a Japonci (zde farář Kolář vysloveně potřebuje partnera), dále v pastorační péči a v neposlední řadě
v podpoře hostů, kteří si v našem kostele pronajímají sál či pokoje.
Získání pastorační pracovnice není nutné. Sbor by se bez takové pomoci obešel, ale nijak by se nerozvíjel. Nebo bychom museli ještě více omezit naši činnost navenek (např. v PN Bohnice či v Bratrské
škole), aby měl farář více času na činnost ve sboru (vč. rozvoje mezinárodní spolupráce).
Uvítáme názory sboru, zda by získání další pracovní síly bylo pro sbor vítanou a potřebnou pomocí.
Teprve v průběhu letošního roku se ukáže, zda by na financování těchto mzdových nákladů stačily
stávající sborové příjmy (velkou neznámou jsou např. výnosy z uvažovaných finančních investic),
nebo zda by tyto náklady bylo potřeba pokrýt zvýšením obětavosti sboru.
Jan Šotola

Některé články v tomto vydání Terasy slouží také jako podklad pro jednání
na výročním sborovém shromáždění v neděli 22. března 2020.
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BOHOSLUŽBY
V kostele U Jákobova žebříku v Kobylisích:
v neděli 9.30 hodin česky, v 11.30 hodin korejsky
a ve 14.00 hodin japonsky.
Každou první neděli v měsíci je společná
česko-korejská ekumenická bohoslužba
od 9.30 s vysluhováním sv. večeře Páně.
V ekum. kostele sv. Václava v psychiatrické
léčebně v Bohnicích ve středu v 15.30 hodin.

J iná sh ro má ždě ní če s k á:
Úterý

19.00 – Setkání střední generace
(každé třetí úterý v měsíci)
Středa 19.30 – Setkání mládeže (v sudé týdny)
Čtvrtek 18.30 – Biblická hodina
Pátek 14.30 – Biblická hodina dětí
Každou první neděli v měsíci se v našem kostele
schází od 15.00 LOGOS, občanské sdružení
křesťanů s homosexuální orientací, jejich rodin
a přátel. www.logoscr.cz
Křest se koná o křestních nedělích, nebo
na požádání a po projednání staršovstvem.
Upozorňujeme vás na možnost
konat pohřby v kostele.

Návštěvní hodiny farní kanceláře
dle telefonické domluvy.
Mateřské centrum Benjamin každou středu od 17 hod:
odpoledne plné her, rozhovorů, zábavy i různých
překvapení. Fantazie a kreativita rodičů zde jistě
najde své uplatnění.
Kavárnička (nejen pro seniory)
1. středa v měsíci 14–16 hodin

Sborový kalendář
8. března
káže bratr farář Ondřej Kolář

9:30

15. března
káže bratr farář Ondřej Kolář

9:30

22. března
káže bratr farář Ondřej Kolář
Výroční sborové shromáždění

9:00

29. března
káže bratr farář Ondřej Kolář

9:30

5. dubna
VP 9:30
Mezinárodní ekumenickou
bohoslužbu vedou bratři faráři
Ondřej Kolář a Kwanghyun Ryu
9. dubna
čtení pašijových textů

18:00

10. dubna
káže bratr farář Ondřej Kolář
Velkopáteční bohoslužba

VP 18:00

12. dubna
káže bratr farář Ondřej Kolář
Velikonoční neděle

VP 9:30

19. dubna
káže bratr farář Ondřej Kolář

VP 9:30

26. dubna
káže bratr farář Ondřej Kolář

VP 9:30

K O N T A K T Y @ L I N K Y

Kancelář sboru: 737 272 252, e-mail: kosteljakob@volny.cz
Faráři: Mgr. Ondřej Kolář, Th.D., e-mail: okolar@centrum.cz, mobil: 737 371 857
Mdiv. Kwanghyun Ryu, korejský farář, e-mail: fortruth012@gmail.com
Kurátorka: Ing. Vlasta Rejentová, e-mail: vrejentova@seznam.cz
Místokurátor: Ing. Jan Hon, e-mail: jhon@volny.cz
Správce: Ing. Jan Polák, e-mail: mail@janpolak.cz, mobil: 608 529 495
www.kosteljakob.cz /
Staršovstvo: starsovstvo@seznam.cz
č. 85 / XXV. ročník

www.praguechurch.net

Vychází čtyřikrát ročně jako občasník Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Praze 8-Kobylisích,
„U Jákobova žebříku“, U školské zahrady 1, 182 00 Praha 8.

K vydání připravil Ondřej Kolář, Jan Šotola, Jakub Roskovec a Jan Bouček.
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