
Mšeno, září 2018 

 

 

Milé sestry, milí bratři,  vážení přátelé, 

 

sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE) ve Mšeně vstupuje do období, kdy se rozhoduje 

o jeho další existenci. Chceme Vás informovat o tom, jak situace našeho sboru, ale i řady 

jiných malých sborů vypadá. Řeč bude o penězích… 
 

Takzvaný zákon o církevních restitucích, přijatý v roce 2012, vede k odluce církve od státu. 

Na základě tohoto zákona dostala naše církev od státu přes dvě miliardy  korun (přesně šlo  o 

2 266 593 186 Kč). Stát na jedné straně vyplatil církvím peníze, na straně druhé ale přestává 

postupně hradit platy farářů. Předpokládá se, že od roku 2042 budou muset sbory svůj 

provoz hradit zcela samy. Církev a sbory musí tedy postupně přecházet na samofinancování. 

Proto synod ČCE rozhodl, že částka, kterou musí jednotlivé sbory každoročně odvádět do tzv. 

personálního fondu, se budou každý rok příslušně navyšovat. Personální fond se používá na 

platy farářů a v budoucnu bude jejich jediným zdrojem.  
 

Konkrétní výše odvodu do personálního fondu za faráře na plný úvazek se bude od letoška I 

nadále zvyšovat. Půjde o tyto částky schválené synodem ČCE:  
 

2018 
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

108.300 
 

129.000 150.000 170.000 190.000 210.000 235.000 260.000 

 

 

Panuje mylná představa, že církev má díky restitučním náhradám peněz dost. Ve skutečnosti 

však sbory nemůžou tyto prostředky použít na nejdůležitější hospodářské výdaje, tedy na 

stále se zvyšující personální fond a na nutné opravy sborových budov. Z těchto peněz můžou 

sbory získat formou grantu jen příspěvky na určité aktivity nebo vybavení. Také náš sbor 

touto cestou v posledních dvou letech pořídil například zahradní nábytek, dataprojektor a 

promítací plátno či zvukovou aparaturu. Peníze na personální fond a opravy nám ale budou v 

nadcházejích letech stale vice chybět. 
 

V následující tabuce najdete vývoj hospodaření mšenského sboru v minulých letech – 

celkové příjmy, příjmy z členských příspěvků (saláru), celkové výdaje a výdaje na  personální 

fond. 
 

rok příjmy z toho salár výdaje z toho perso-
nální fond 

hospodářský  
výsledek 

2015 
 

190.070 43.600 181.502 85.200 + 8.568 

2016 
 

287.940 60.300 259.194 92.300 + 18.746 

2017 
 

294.510 56.350 361.340 100.000 - 66.830 



         

Z tabulky je zřejmé, že výdaje rostou. V dalších letech se budou v souvislosti s personálnním  

fodem dále zvyšovat, každoročně   o  zhruba 20.000 Kč. Pokud se souběžně nezvednou také 

příjmy sboru, nebudeme moci zajistit jeho  samostatnou existenci. 
 

Nečekáme se založenýma rukama a získáváme peníze z mnoha zdrojů. Z Jeronymovy 

jednoty, od města Mšena, od dárců a sponzorů, z výše uvedených grantů ČCE. Snažíme se o 

vyšší výběr peněz ze saláru a sbírek. Hledáme úspory ve výdajích, provádíme jen nejnutnější 

opravy. Informujeme členy  i příznivce sboru prostřednictvím Sborových listů (i v 

elektronické podobě) o finanční situaci sboru. Přesto je zjevné, že v bezprostřední 

budoucnosti nebudou tyto příjmy již dostačovat. 
 

Proto se obracíme na Vás, členy nebo příznivce sboru. Věříme, že Vám není osud sboru 

lhostejný. Bez Vaší pomoci je  otázkou několika  málo let, než sbor z důvodu nedostatku 

peněz bude muset výrazně omezit nebo zcela ukončit svou činnost (např. nebude moct mít 

vlastního faráře, bohoslužby povede administrující farář jednou měsíčně….). Pokud jste 

sboru doposud nepřispívali (neplatíte salár), uvažte prosím, zda svůj postoj nezměníte. 

Pokud salár platíte, uvažte prosím, zda můžete svůj příspěvek zvýšit. Zvažte prosím, zda a jak 

moc je pro Vás důležité, aby mšenský evangelický sbor po vice než sto letech své existence 

nezanikl a aby ve Mšeně dál mohla být zvěstována dobrá zpráva o Ježíši Kristu. 
 

Tento článek byl jen o penězích. I když jsou důležité, nechceme, aby zastínily to 

nejdůležitější, tedy evangelium , radostnou zvěst, že Bůh má lidi rád a chce jim dát svůj 

pokoj. Zveme Vás tedy především ke sdílení a žití této radosti - na sborová shromáždění, 

nedělní bohoslužby a další akce sboru. Rádi Vás mezi sebou uvidíme. 

 

Staršovstvo sboru ČCE ve Mšeně 


