Schválenie celocirkevných ofier na rok 2018
Generálne presbyterstvo schvaľuje povinne vyhlasované celocirkevné ofery na rok 2018:
Účel ofery

Termín ofery

Záväznosť
ofery

VS

Generálna podporoveň

1. pôstna nedeľa
18. 2. 2018
2. nedeľa po Veľkej noci
15. 4. 2018
1. nedeľa po Veľkej noci
8. 4. 2018
12. nedeľa po Sv. Trojici
19. 8. 2018
1. adventná nedeľa
2. 12. 2018

povinne
vyhlásená
povinne
vyhlásená
povinne
vyhlásená
povinne
vyhlásená
povinne
vyhlásená

663 014

VI. ECD Zvolen
Fond vzdelávania
Svetový luteránsky zväz
Generálna podporoveň

663 013
663 017
663 019
663 014

Generálne presbyterstvo sa obracia na cirkevné zbory so žiadosťou
celocirkevných aktivít v roku 2018 odporúčanou oferou:
Účel ofery

Termín ofery

Záväznosť
ofery

1. nedeľa po Zjavení
dobrovoľná
7. 1. 2018
Nedeľa misie
Fond na ochranu Božieho 19. nedeľa po Sv. Trojici dobrovoľná
stvorenstva
7. 10. 2018 alebo
Poďakovanie za úrody
zeme
Fond ECAV na podporu EBF 25. nedeľa po Sv. Trojici dobrovoľná
UK
18. 11. 2018
Fond misie

o podporu

VS
663 040

663 023

663 029

Generálne presbyterstvo ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne
po jej realizácii na účet ECAV: IBAN SK55 0200 0000 0013 6875 6257, SWIFT:
SUBASKBX pod príslušným variabilným symbolom.
ZAMERANIE FONDOV A POUŽITIE OFIER
Podporný fond Generálnej podporovne
Fond slúži na podporu malých, finančne slabých cirkevných zborov. Poskytuje nenávratné
finančné podpory na financovanie výstavby, opráv a rekonštrukcií kostolov, modlitební,
zborových domov a budov vo vlastníctve cirkevných zborov. Z vyzbieraných finančných
prostriedkov sa vo výške 60 % podporujú veľké projekty, vo výške 30 % malé projekty a 10
% finančných zdrojov ostáva vo fonde pre prípad havarijných situácií. O použití finančných
prostriedkov rozhoduje Správna rada Podporného fondu Generálnej podporovne; veľké
projekty schvaľuje Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku.
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Ofera na VI. evanjelické cirkevné dni 2018 vo Zvolene
Ofera je určená na podporu významného celocirkevného podujatia, v rámci ktorého sa budú a
konať rôzne duchovné, kultúrne a sprievodné podujatia, na ktorých sa zúčastnia evanjelici
z celého Slovenska, ako aj zahraniční hostia. Ofera sa použije na financovanie nákladov, ktoré
sú s tým spojené.
Fond vzdelávania
Prostriedky združené vo Fonde vzdelávania používame na organizačné zabezpečenie
vzdelávacích podujatí v oblasti školstva. Zo zdrojov Fondu vzdelávania organizujeme
Školskú konferenciu ECAV, metodické semináre pre učiteľov v evanjelických školách,
metodické semináre a konferencie pre vyučujúcich evanjelického náboženstva, náboženskej
výchovy v cirkevných a štátnych školách. Finančne podporujeme aj teologickú konferenciu a
vzdelávanie kaplánov a farárov, najmä úhradu ubytovania účastníkov, cestovných nákladov a
honorárov pre prednášajúcich. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu
vzdelávania.
Ofera na Svetový luteránsky zväz
Ofera slúži na uhradenie povinného členského príspevku v SLZ. SLZ je spoločenstvom
národných a regionálnych luteránskych cirkví so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Bol
založený v Lunde v roku 1947 s cieľom koordinovať činnosť luteránskych cirkví vo svete. V
SLZ je v súčasnosti vyše 74 miliónov evanjelikov zo 145 členských cirkví v 98 krajinách
sveta. SLZ vystupuje v mene svojich členských cirkví v oblastiach spoločného záujmu, napr.
v oblasti ekumenických vzťahov, teológie, humanitárnej pomoci, ľudských práv,
komunikácie, ako aj misie a rozvojových aktivít.
Fond misie
Ofera bude použitá na podporu tvorby materiálu pre prácu s deťmi, dorastom a mládežou, ako
aj na tvorbu materiálov pre prácu s rodinami a mužmi a na podporu misijných podujatí
v ECAV na Slovensku. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu misie.
Fond na ochranu Božieho stvorenstva
Ofera bude použitá na podporu ochrany Božieho stvorenstva na zemi (ECAV, Slovensko,
Zem), koordinovanie a riadenie existujúcich i budúcich aktivít v oblasti ochrany Božieho
stvorenstva v jednotlivých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku, organizovanie
prednášok, školení, výstav, ako aj na dokumentáciu aktivít a spolupráce.
Fond ECAV na podporu EBF UK v Bratislave
Ofera bude použitá na podporu práce so študentmi EBF UK, pravidelné ročníkové duchovné
sústredenia teológov, ktoré absolvujú v zariadeniach CZ ECAV na Slovensku, na technické
vybavenie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom, ako aj na opravy budov, ktoré
využíva EBF UK. O použití prostriedkov rozhoduje Správna rada Fondu na podporu EBF
UK.

Spracoval:
Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ,
podľa podkladov od predsedov správnych rád

Dátum a miesto konania GP:
Bratislava 8. 1. 2018

2

