O čem jednalo staršovstvo květen 2018
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starší byli seznámeni s hospodařením sboru
dobíhá sbírka JJ, 20. 5. sbírka na Diakonii, 3. 6. proběhne sbírka
solidarity sborů
po jednáních s ČEZ je sbor osvobozen od daně z plynu
byla podepsána smlouva s p. Brodským (instalace plyn. kotle)
odeslána žádost o dar JJ na plynový kotel, ještě chceme
požádat o příspěvek město
byla zakoupena nová sborová sekačka
v rámci výzvy občanům – Okupace 1968 uspořádáme ve sboru
po bohoslužbách při kávě besedu pamětníků, naší snahou je i
pozvat ty, kdo okupaci nezažili (informace jsou na nástěnce)
s. kurátorka navrhla a staršovstvo podpořilo podobu vcházení
faráře s presbyterem na bohoslužby, nutno doladit s varhaníky
sboru (dohodne farářka). Nová podoba zdůrazňuje, že
vstáváním se nevítá farář, ale že všichni společně ztišíme a
soustředíme na Slovo
s. Doležalová se ujme přípravy chleba a vína před svatodušní
nedělí
farářka povzbudila k návštěvě koncertu v rámci Noci kostelů
farářka začala administrovat sbory ve Sněžném a Daňkovicích,
pro sbor to bude znamenat, že bude jednu neděli (ve výjm.
předem domluvených případech dvě neděle) a dva všední dny
v měsíci na administrovaných sborech. Pro náš sbor to bude
jistá zátěž (čtené bohoslužby) či shánění zástupu na neděle, po
domluvě méně časté setkávání v týdnu nebo pomoc
s přípravou. Administrované sbory přispějí našemu sboru
poměrnou částkou na personální fond.
staršovstvo na podnět farářky dohodlo, že prioritní pro práci
farářky při návštěvě holandských přátel je organizování
programu.
staršovstvo zhodnotilo uplynulé období - víkend s Holanďany,
seniorátní brigáda mládeže

Co nás čeká
20. 5. 9h svatodušní bohoslužby s vysluhováním VP a
konfirmační slavností (sbírka na Diakonii)
23. 5. 14.40 náboženství fara
24. 5. 9h katecheze dospělých
25. 5. 18h Noc kostelů (koncert, grilování, čtení z kronik,
večerní ztišení)
25. -26. 5. svátkování na faře pro děti
27. 5. 9h bohoslužby
31. 5. 9h katecheze dospělých
3. 6. 9h bohoslužby – host na kazatelně: Zdeněk Šorm
(sbírka solidarity sborů)
5. 6. večer s Mikulášem Vymětalem na téma Lidská práva a
povinnosti: perspektiva faráře pro menšiny
6. 6. 14.40 náboženství fara
7. 6. 9h katecheze dospělých, 16h náboženství Pozďatín
10. 6. bohoslužby, schůze staršovstva
14. 6. 9h katecheze dospělých
17. 6. sborový den s Lenkou Ridzoňovou
20. 6. 14.40 náboženství na faře
21. 6. 9h katecheze dospělých, 16h náboženství Vaneč
24. 6. 9h bohoslužby
30. 6. požehnání sňatku A. S. a M. V.
1. 7. 9 h bohoslužby
sbírka darů JJ probíhá do 27. 5.
27. + 28. 5. a 11., 24. + 25. 6. farářka mimo sbor
(ve Sněžném a Daňkovicích)

