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Na co klademe důraz

Bible osobní zbožnost Boží milost

navazujeme na myšlenky české a evropské reformace (Jana Husa, Martina
Luthera, Jana Kalvína a dalších) 

těžiště křesťanského života vidíme v těchto oblastech:

společenství

společně se všemi křesťany vyznáváme víru v Ježíše Krista a spásu

péče o svět



Co pro nás církev znamená

církev je prostředím, které pomáhá přibližovat se lidem i Pánu Bohu

uvědomujeme si, že církev není bezchybná

respekt k individualitě racionalita a reflexe následování Kristademokratické principy vzájemná rovnocennost

více než instituce jsou pro nás důležité:



farní sbory

senioráty

povšechný sbor

Jak jsme uspořádáni

FARNÍ SBOR = základní jednotka církve

SENIORÁT  = množina sborů v určitém regionu

CÍRKEV JAKO CELEK = všechy sbory a věřící společně 

Každá z úrovní má vlastní samosprávu tvořenou faráři          

a dalšími členy.i



Jak fungujeme
organizačně stojíme na demokratických principech

všichni představitelé církve na všech
úrovních jsou voleni

vedoucí orgány pracují na kolektivním
principu

na vedení církve se podílejí rovnoměrně faráři
i řadoví členové

v duchovenské službě působí ženy i muži



Kdo nás vede (2021-2027)

PAVEL POKORNÝ
synodní senior 

JIŘÍ SCHNEIDER
synodní kurátor 

ONDŘEJ TITĚRA
 náměstek synodního seniora1.

ROMAN MAZUR
2. náměstek synodního seniora

JANA ŠAROUNOVÁ

SIMONA KOPECKÁ
náměstkyně synodního kurátora1.

2. náměstkyně synodního kurátora



Co děláme

tvoříme společenství modlíme se a zpíváme křtíme a oddáváme vzděláváme

pomáháme ohroženým jsme nablízku strádajícím pečujeme o stvoření tvoříme vztahy



Čím žijeme



Personální  náklady
35 %

Provozní náklady
27 %

Tvorba rezerv (fondy)
26 %

Investice
9 %

Dary
5 %

Daně a poplatky
1 %

Jaké máme výdaje

CELKEM: 450 MIL. KČ
data za r. 2020



Jaké jsou naše zdroje

Finanční příspěvek od státu
37 %

Příspěvky a dary členů
27 %

Příjmy z hospodaření
21 %Externí zdroje (dotace, granty)

11 % Prodej majetku
3 %

CELKEM: 450 MIL. KČ
data za r. 2020



Jak se stavíme k lidem mimo církev

jsme otevřeni
spolupráci

přistupujeme
 s úctou a láskou

nasloucháme
jiným názorům

jsme součástí
mezináboženských 
společenství



Co děláme pro společnost

nezisková organizace, kterou

zřizujeme

poskytuje sociální služby,

humanitární pomoc, vzdělávání

jeden z nejvýznamnějších

poskytovatelů sociálních služeb

(více než 150 zařízení po ČR)



Co děláme pro společnost

EVANGELICKÁ 
AKADEMIE

sdružuje 7 škol, které zřizujeme (ZŠ, SŠ,

VOŠ)

má zkušený tým vyučujících

poskytuje bezpečné, přátelské a

komunitní prostředí

podporuje trvalé hodnoty, důvěru,

otevřenost



Co děláme pro společnost

REKREAČNÍ STŘEDISKO BĚLEČ

přírodní areál u Hradce Králové

nabízí pobyty pro děti, mládež,

rodiny, seniory, postižené

provozuje celoroční aktivity

poskytuje rekreaci i vzdělávání



Co děláme pro společnost

KAPLANSKÁ SLUŽBA
spolupracuje s dalšími církvemi

doprovází ve složitých

oblastech lidského života

působí ve školách

nemocnicích, věznicích,

armádě

poskytuje duchovní i lidskou

oporu všem, kteří o ni požádají



Kde nás najdete

HUSŮV DŮM

Jungmannova 22/9
Praha - Nové Město
110 00 Praha 1

sídlo synodní rady
provozní agenda církve 

farní sbor ve
Vašem regionu



/Ecirkev

/evangelickacirkev

/Ecirkev

/E-cirkev.cz

Naše média

BUĎME VE SPOJENÍ!

e-cirkev.cz

/Ecirkev



PŘIJMĚTE POZVÁNÍ!

JSME EVANGELICKÁ CÍRKEV


