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O čem jednalo staršovstvo

Co bude:

presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru
personální fond budeme odvádět v plné výši a administrované
sbory nám přispějí každý 10% PF poměrně k měsícům, které
farářka na administrovaných sborech odslouží.
S. kurátorka Dana Konvalinková informovala o jednání a
usneseních synodu (mj. synod schválil výrazné navýšení
celocírkevních repartic, ze kterých se financuje ÚCK i
povšechný sbor)
náš sbor zažádal o účelový dar na instalaci a pořízení
plynového kotle a vyvložkování komína město Velké Meziříčí
presbyteři byli seznámeni s opatřeními, která souvisí s novou
směrnicí EU – GDPR, tedy s ochranou osobních údajů
Pravidla nakládání s osobními údaji jsou na nástěnce a budou
vyvěšeny na webstránky sboru. Pokud by některý člen sboru
měl za to, že s jeho osobními údaji není nakládáno podle této
směrnice, může se obrátit na právníka ÚCK.
presbyteři byli seznámeni s vyhlášením sbírky na oslavy církve
presbyteři byli seznámeni s usnesením synodu k účasti a
argumentaci Slušných lidí během hry Naše násilí a vaše násilí (i
reakcí byzantského katolického patriarchátu)
na schůzce JJ v Jihlavě 18. 6. nás bude zastupovat zvolený br.
Libor Smejkal a doprovodí ho br. Pavel Konvalinka
na oslavy církve objednávat autobus nebudeme, mládež
s farářkou se zúčastní sjezdu mládeže (který probíhá v rámci
oslav); kdo by se chtěl ubytovat, najde informace i rezervaci na
www.stoletcce.cz/ubytování . Pokud někdo bude mít na cestu
volné místo nebo naopak by chtěl jet, dá vědět farářce nebo se
napíše na list na poličce
staršovstvo projednalo zástupy o prázdninách; děkujeme Daně
Konvalinkové, Liboru Smejkalovi a Lence Smejkalové za ochotu
připravit si čtené bohoslužby
staršovstvo zhodnotilo uplynulé období (konfirmace, Noc
kostelů, svátkování s dětmi, večer s hostem, začátek
administrace)

17. 6. sborový den s Lenkou Ridzoňovou
9h bohoslužby, 10.15 povídání o modlitbě, společný oběd
20. 6. 14.40 závěrečné náboženství fara
21. 6. 16h závěrečné náboženství Vaneč
23. 6. 8.30 brigáda – zahrada okolo Husova domu
24. 6. 9h bohoslužby (LS)
30. 6. 11h požehnání sňatku Aničky S.
1. 7. 9h bohoslužby (MS)
8. 7. 9h bohoslužby (MS)
15. 7. 9h bohoslužby Dany Konvalinkové
za účasti synodního seniora Daniela Ženatého
22. 7. 9h bohoslužby (MS)
22. 7. 16h – 28. 7. dopoledne sborová rekreace v Šafránkově mlýně
29. 7. 9h bohoslužby (LS)
5. 8. 9h host na kazatelně Pavel Keřkovský, po bohoslužbách
přednáška o Františku Laichterovi, v souvislosti
s oslavami vzniku církve
12. 8. 9h bohoslužby (DK)
19. 8. 9h bohoslužby (MS), po bohoslužbách beseda - vzpomínky
na okupaci Velkého Meziříčí a okolí
26. 8. 9h bohoslužby (LS)
22. 7. – 5. 8. zajištěn zástup Jana a Tomáš Potočkovi (Třebíč)
tel.: 603 745 864, 568 841 068
farářka dovolená 28. 7. -5. 8., 9.- 12. 8.
výhledově
2. 9. 9h bohoslužby (MS), schůze staršovstva
7.-9. 9. postkonfirmační víkend
27.-30. 9. oslavy církve/sjezd mládeže
10. 10. Večer s hostem Zdeňkem Vojtíškem
12.-14. 10. Konfirmační víkend
23. 10. Divadelní večer s hostem Miroslavem G. Částkem

