O čem jednalo staršovstvo
- presbyteři byli seznámeni s hospodářskou situací sboru
- staršovstvo jednalo o investicích a opravách pro letošní rok
(kotel a vyvložkování komína, vydláždění dvora, odvodnění plochy u
zadního vchodu a napojení na dešťovku, okapy na dešťovou
kanalizaci, nádrž na vodu, svodové klapky, oprava hliníkové nádrže,
zahradní hadice, vnější nátěr oken, sekačka, alužebřík, mikrovlnka,
sborový počítač)
- staršovstvo odhlasovalo doplněk smlouvy o odběru plynu (nabídku
ČEZu Plyn jen pro vás propočítal D. Sláma, vychází levněji; u el.
Energii nebudeme na nabídku reflektovat, není výhodná)
- L. Smejkal požádá J. Rumla, zda by nenapsal příspěvek o tom, co se
v našem sboru dělo kolem roku 89 do Knihy příběhů víry, kterou
chystá naše církev ke 100 výročí vzniku
- vzhledem k nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde
v platnost 25. 5. 2018 byl sbor ÚCK vyzván, aby důsledně dodržoval
Pravidla evidence členů; vbrzku by měla vyjít metodická příručka pro
všechny církve působící v ČR, kterou se budeme řídit.
- s. farářka bude čerpat 22.-26. 1. služební volno (farářský kurz)
- dotazník předsednictva Jeronymovy jednoty o stavu nemovitého
majetku vyplní hospodáři ve spolupráci s P. Konvalinkou
- staršovstvo bylo seznámeno s novým logem naší církve; chceme ho
užívat i na sborových tiskovinách
- o zrušení členství v našem sboru požádala Jitka Číhalová
- na příštím staršovstvu vybereme z nabídek, které dává dohromady
P. Konvalinka, nový kotel. Součástí instalace kotle je i vyvložkování
komína. Farářka poté požádá město o příspěvek.
- 28. ledna bude v našem sboru kázat br. farář Alois Němec
- znovu jsme mluvili o bohoslužbách na 1. ledna - rušit je nebudeme,
farářka avizovala, že si vezme dovolenou
- staršovstvo zhodnotilo uplynulé období, kladně zvlášť silvestrovské
posezení
- vzhledem ke konfirmačnímu víkendu a přítomnosti D. Vošmerové
se příště sejdeme 11. 2.

Co nás čeká
leden
14. 1. 9h bohoslužby
16. 1. 17h předkonfirmační příprava
17. 1. 18h biblická hodina VM
18. 1. 10h katecheze dospělých, 16h náboženství Vaneč,
19h ekumenická bohoslužba Husův dům
20. 1. 17h ekumenická bohoslužba kostel sv. Mikuláše
21. 1. sborový den s br. farářem Lukášem Pešoutem
9h bohoslužby,
10.15 Zrod izraelského etnika ve světle archeol. pramenů,
společný oběd,ev. posezení u vysílání Křesťan. magazínu
15h kostel sv. Mikuláše – beseda historiků k 700 letému
výročí založení kostela
22.-26.1. farářka služební volno (farářský kurz)
28. 1. 9h bohoslužby - host na kazatelně: Alois Němec
podvečer – Valná hromada br. Kálefa
30. 1. 17h předkonfirmační příprava
31. 1. 17.30 biblická hodina Hrbov
únor
1. 2. 10h katecheze dospělých, 16h náboženství Vaneč,
17.30 biblická hodina Tasov
2.-4. 2. konfirmační víkend Brno
4. 2. 9h bohoslužby
6. 2. 18h biblická hodina Jabloňov
7. 2. 14.40 náboženství fara, 18h biblická hodina Velké Meziříčí
8. 2. 10h katecheze dospělých
11. 2. 9h bohoslužby, schůze staršovstva
11. nebo 18. 2. se od 17h bude v Husově domě konat koncert
pěveckého sboru Harmonie
18. 2. bohoslužby s vysluhováním sv. VP (1. postní neděle)

