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staršovstvo po diskuzi a konzultacích s P. Konvalinkou
odsouhlasilo pořízení a instalaci stacionárního plynového kotle.
Jednalo i o možnosti tepelného čerpadla – tato varianta
zůstává výhledově otevřená (zelená úsporám či jiná
mimořádná dotace); na kotel požádáme o dar JJ a město VM
starší byli seznámeni s hospodařením sboru (sbírka na HDL
3140,-, archová postní 4000,-, sbor. počítač zaplacen,
projednání hrazení výdajů při návštěvě holandských přátel)
farářka seznámila presbytery s došlou a odeslanou poštou
(čekáme na vyjádření ČEZ o osvobození od daně za plyn)
od neděle 15. 4. bude probíhat archová sbírka JJ na poličce u
východu
starší pověřili Dušana Slámu nákupem sbor. sekačky a žebříku
Staršovstvo souhlasí s tím, aby Dana Konvalinková kázala 15. 4.
v Jihlavě
15. 7. proběhnou v našem sboru za přítomnosti syn. seniora
„zkušební bohoslužby“ naší s. kurátorky, tedy praktická část
zkoušky k ordinaci
staršovstvo odsouhlasilo ušití taláru pro ordinované a dohodlo,
že ord. Presbyteři by měli taláry při bohoslužbách nosit
D. Konvalinková nás informovala o kurzu Co by měl vědět každý
presbyter
staršovstvo dohodlo podoba rozhovoru s konfirmandy
farářka začne od května administrovat FS Sněžné a Daňkovice.
1x v měsíci tam bude mít bohoslužby, 1x14 dní náboženství, 1x
měsíčně staršovstvo v každém ze sborů + pohřby, svatby, křty.
K. Hermany, D. Konvalinková, L. Smejkal se budou 1x měsíčně
střídat v bohoslužbách
brigáda seniorátní mládeže se bude konat v našem sboru 11.-13.
5.; hospodáři přijedou na sobotu úkolovat mládežníky
staršovstvo zhodnotilo uplynulé období

Co bude
16. 4. kurz Diakonie Pečuj doma - fyzioterapeutický
19h přípravná schůzka k návštěvě holandských přátel
18. 4. 14.40 náboženství fara
19. 4. 9h katecheze, 16h náboženství Vaneč/Pozďatín
22. 4. 9h bohoslužby
23. 4. kurz Diakonie Pečuj doma – pečování o člověka s demencí
24. 4. 17h předkonfirmační příprava
26. 4. kurz Diakonie Pečuj doma – pečování v závěru života
9h katecheze
3.-7. 5. návštěva Holanďanů
5. 5. sborový výlet Boskovice
6. 5. 9h bohoslužby, oběd s Holanďany v restauraci pro zájemce
8. 5. 17h předkonfirmační příprava
11.-13. 5. brigáda seniorátní mládeže
- jsou zváni i letošní konfirmandi (info na fb)
13. 5. 9h bohoslužby, schůze staršovstva
do 27. 5. probíhá archová sbírka darů Jeronymovy jednoty
můžete se ještě přihlašovat sborovou rodinnou rekreaci
výhledově
18. 5. 18h rozhovor staršovstva a konfirmandů na faře
20. 5. 9h bohoslužby s konfirmační slavností (sbírka na Diakonii)
25. 5. Noc kostelů
25. -26. 5. svátkování k Noci kostelů
27. 5. 9h bohoslužby
5. 6. večer s hostem Mikulášem Vymětalem
17. 6. sborový den s Lenkou Ridzoňovou, farářkou v Praze –
Střešovicích

