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starší byli seznámeni s jednáním o instalaci plynového kotle,
zároveň ještě poptají možnosti a nabídky instalace tepelného
čerpadla. Vzhledem k tomu ještě počkáme s žádostí na město.
staršovstvo zatím odložilo nákup nové sekačky
presbyteři byli informováni o hospodaření sboru
staršovstvo dodatečně odsouhlasilo nákup repasovaného
sborového počítače, který nainstaluje p. Jiříček
staršovstvo prošlo sborovou poštu; všechy informace
podstatné pro členy sboru visí na nástěnce, žádáme o
osvobození daně z plynu
starší byli informováni o revizi has. přístrojů a výměně
vodoměru
zprávy pro VSS vyhotoví s. kurátorka Dana Konvalinková, br.
Libor Smejkal a s. farářka
staršovstvo souhlasilo s tím, že liturgii VP na Velký pátek
povede Dana Konvalinková
starší se zabývali dotazy sen. výboru, které souvisí s ev.
možností předat sbor. účetnictví specializované firmě.
Br. Libor Smejkal je ochotný (pokud mu zdraví dovolí) účtovat
do r. 2020 včetně. Záleží na nově zvoleném staršovstvu, zda
půjde cestou profesionální účetní firmy za úplatu nebo bude
hledat nového účetního v našich řadách. V tomto smyslu
odpovíme sen. výboru. Zároveň podporujeme nalezení
účetního nebo firmy, která by účetnictví vedla pro zájemce –
sbory v seniorátu.
S. farářka seznámila presbytery s tím, že pravděpodobně bude
administrovat sbory ve Sněžném a v Daňkovicích od začátku
května.
Staršovstvo souhlasí s konáním koncertu Slávka Klecandra na
Zelený čtvrtek v 17h, v ideálním případě jako komponovaného
pásma s pašijovým příběhem.
Starší zhodnotili uplynulé období a s. farářka poděkovala s.
kurátorce Daně Konvalinkové a br. Liboru Smejkalovi za
přípravu a provedení bohoslužeb v lednu a únoru.

Co nás čeká
6. 3. 17h předkonfirmační příprava
7. 3. 14.40 náboženství fara, 17.30 biblická hodina Hrbov
8. 3. 10h katecheze dospělých, 16h náboženství Pozďatín,
17.30 biblická hodina Tasov
11. 3. 9h bohoslužby, 10.15 výroční sborové shromáždění
13. 3. 18h biblická hodina Jabloňov
14. 3. 18h biblická hodina fara
15. 3. 10h katecheze dospělých
18. 3. 9h bohoslužby – host: synodní senior Daniel Ženatý
pak beseda s Danielou Ženatou o Českém bratru, společný
oběd, seniorátní odpoledne s instalací seniorátního faráře
Filipa Boháče a přednáškou synodního seniora
20. 3. 17h předkonfirmační příprava
21. 3. 14.40 náboženství fara, 17.30 biblická hodina Hrbov
22. 3. 10h katecheze dospělých, 16h náboženství Vaneč,
17.30 biblická hodina Tasov
24.-25. 3. přespávačka pro děti
25. 3. 9h rodinné bohoslužby (Květná neděle)
29. 3. 17h koncert Slávka Klecandra na Zelený čtvrtek (společně
s hornovilémovickými)
30. 3. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Velký pátek)
1. 4. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Velikonoční neděle)
sbírka HDL Jeronymovy jednoty
3. 4. 17h předkonfirmační příprava
4. 4. 14.40 náboženství fara
5. 4. 17h večer s hostem Ladislavem Heryánem
8. 4. 9h bohoslužby, schůze staršovstva
Výhledově:
3.-7. 5. Návštěva Holanďanů
5. 5. sborový výlet Boskovice
20. 5. Bohoslužby s konfirmační slavností
25. 5. Noc kostelů
26. -27. 5. Přespávačka
5. 6. Večer s Mikulášem Vymětalem

Termín příští schůze
8. 4. (1. 4. je Velikonoční neděle)

