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IČ:	  68381549,	  č.	  účtu:	  2500212981	  /	  2010	  
	  

Teologické	  fórum	  	  
Peníze	  a	  církev,	  dávání	  a	  obětavost	  
Financování	  života	  a	  služby	  církve	  

	  

Místo:	  Sbor	  Církve	  bratrské	  v	  Praze	  1,	  Soukenická	  15	  
Datum:	  pondělí	  24.	  3.	  2014	  v	  9:30	  

	  

09:00	  –	  09:30	  	  Registrace	  

09:30	  –	  09:45	  	  Zahájení	  a	  uvedení	  (ThDr.	  Pavel	  Černý,	  Th.D.,	  předseda	  SET)	  

09:45	  –	  10:15	  	  Sonda	  do	  historie	  –	  peníze	  v	  církvi	  (PhDr.	  Tomáš	  W.	  Pavlíček)	  

10:15	  –	  10:30	  	  Diskuse	  

10:30	  –	  11:00	  	  Dávání	  podle	  Tóry	  (David	  Beňa,	  lic.	  theol.)	  

11:30	  –	  11:45	  	  Diskuse	  

11:45	  –	  13:00	  	  Přestávka	  na	  občerstvení	  

13:00	  –	  13:30	  	  Finanční	  podpora	  misijní	  práce	  apoštola	  Pavla:	  zadarmo	  jste	  dostali,	  
zadarmo	  dávejte?	  (Mgr.	  Peter	  Cimala,	  Th.D.)	  

13:30	  –	  13:45	  Diskuse	  

13:45	  –	  14:00	  	  Jak	  funguje	  církev	  bez	  státních	  příspěvků?	  Křesťanské	  společenství	  	  
(pastor	  KS	  Praha	  Ing.	  Lubomír	  Ondráček)	  

14:00	  –	  14:15	  	  Jaký	  je	  plán	  církve	  v	  transformaci	  na	  samofinancování?	  Českobratrská	  církev	  
evangelická	  (farář	  a	  pražský	  senior	  Mgr.	  Roman	  Mazur)	  

14:15	  –	  14:30	  Jaký	  je	  plán	  církve	  v	  transformaci	  na	  samofinancování?	  Římskokatolická	  církev	  	  
(Mons.	  Tomáš	  Holub,	  Th.D.	  generální	  sekretář	  ČBK)	  	  

14:30	  –	  14:45	  	  Jaký	  je	  plán	  církve	  v	  transformaci	  na	  samofinancování?	  Církev	  bratrská	  
(tajemník	  Rady	  CB	  a	  kazatel	  Mgr.	  Petr	  Grulich)	  

14:45	  –	  15:00	  Jaký	  postupuje	  církev	  v	  transformaci	  na	  samofinancování?	  Bratrská	  jednota	  
baptistů	  (kazatel	  Mgr.	  Erik	  Poloha)	  

15:00	  –	  15:30	  	  Závěrečná	  diskuse	  
Prosíme	   o	   zaslání	   přihlášek	   k	  účasti	   do	   19.	   3.	   2014	   na	   adresu:	   pavel.cerny@cb.cz	   nebo	   písemně	   na:	   Dr.	   Pavel	  
Černý,	  Soukenická	  15,	  110	  00	  Praha.	  Přihláška	  je	  třeba	  pro	  zajištění	  občerstvení,	  které	  je	  zahrnuto	  v	  registračním	  
poplatku.	  Cena	  setkání	  je	  150	  Kč	  na	  osobu	  (oběd	  a	  další	  výdaje	  spojené	  s	  konáním).	  Platit	  je	  možné	  převodem	  na	  
účet	  (číslo	  účtu	  SET	  je	  v	  záhlaví	  této	  pozvánky,	  variabilní	  symbol	  71013).	  Stačí	  také	  zaplatit	  v	  hotovosti	  při	  registraci	  
až	  na	  místě.	  Pro	  členy	  SETu	  platí	  cena	  120	  Kč	  na	  osobu.	  Bezprostředně	  po	  ukončení	  Teologického	  fóra	  se	  bude	  
konat	  krátké	  členské	  shromáždění	  SET.	  Prosíme,	  počítejte	  s	  tím.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  

Výbor	  SET,	  březen	  2014	  


