O čem jednalo staršovstvo
-

Staršovstvo na základě podkladů, které vykomunikoval a
vysvětlil P. Konvalinka, vybíralo stacionární plynový kotel
- Staršovstvo jednalo o výběru sborové sekačky
- Starší byli seznámeni s hospodářskou situací sboru
- Br. L. Smejkal předložil starším rozpočet, staršovstvo jej
schválilo
Sbírky: cc na první postní neděli a dobrovolná archová postní
sbírka Diakonie 2018
- Joel Ruml napsal příběh Husova domu do Knihy příběhů víry
- Výstavu Reformace zkusíme objednat na některé vhodné
datum příští rok (pro letošek je rozebraná)
- Starší byli seznámeni se sborovou poštou (stále čekáme na
vyjádření ČEZ o osvobození od daně za plyn)
- Starší byli dodatečně informováni o podmínkách koncertu
Harmonie v našem sboru
- VSS proběhne 11. 3. (týden před tím končí jarní prázdniny,
potom je sborový den a pak přespávačka); revizoři projdou
účetnictví, br. L. Smejkal připravil rozpočet a pokladní zprávu,
presbyteři prošli seznam členů s právem hlasovným.
- s. farářka si bere dovolenou během jarních prázdnin 24. 2. – 3.
3., br. L. Smejkal je ochotný ujmout se bohoslužeb 25. 2.
- Od 23. března do 26. dubna se v našem sboru bude konat
diakonický projekt Pečuj doma a s námi. Dejte vědět svým
známým, kteří pečují o někoho doma, že se kurz koná. Je to
pro ně příležitost setkat se s odborníky, kteří jim poradí. Kurz je
zdarma
- s. farářka zažádá opět o grant na večery s hostem (L. Heryán,
M. Vymětal, Z. Vojtíšek)
- podle zájmu objednáme autobus na sborový výlet do Boskovic
společně s Holanďany 5. 5. 2018
- s. farářka seznámila starší s tím, že s nejvyšší
pravděpodobností bude administrovat některý
z uprázdněných sborů (v seniorátu jich bude několik)
- staršovstvo zhodnotilo uplynulé období

Co nás čeká
13. 2. 17h předkonfirmační příprava
14. 2. 17.30 biblická hodina Hrbov
15. 2. 10h katecheze, 16h náboženství Vaneč,
18. 2. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (sbírka na tisk ČCE)
20. 2. 18h biblická hodina Jabloňov
21. 2. 14.45 náboženství fara, 18h biblická hodina VM
22. 2. 10h katecheze, 17h biblická hodina Tasov
25. 2. bohoslužby
24.2. – 3. 4. farářka dovolená, v nutných případech zastupuje
br. farář Alois Němec z Horních Vilémovic (777 234 514)
4. 3. 9h bohoslužby, schůze staršovstva
6. 3. 17h předkonfirmační příprava
7. 3. 14.45 náboženství, 17.30 biblická hodina Hrbov
8. 3. 10h katecheze
11. 3. 9h bohoslužby, 10.15 výroční sborové shromáždění
Výhledově:
18. 3. sborová a seniorátní neděle
se synodním seniorem Danielem Ženatým
24.25. 3. přespávačka pro děti
25. 3. 9h bohoslužby (Květná neděle)
29. 3. 17h čtení pašijí (Zelený čtvrtek)
30. 3. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Velký pátek)
1. 4. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Velikonoční neděle)
5. 4. večer s Ladislavem Heryánem
3.-7. 5. Návštěva Holanďanů
5. 5. sborový výlet Boskovice
20. 5. bohoslužby s konfirmační slavností
25. 5. Noc kostelů
26. -27. 5. přespávačka (Trojiční neděle)
5. 6. večer s Mikulášem Vymětalem

