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Presbyteři byli seznámeni s hospodařením sboru (čekáme na
příspěvek na kotel od Jeronymovy jednoty a jak dopadne
jednání zastupitelstva, FS Sněžné a Daňkovice přispějí na
personální fond za administraci)
Staršovstvo přijalo změny CZ (možnost užití účelově vázaných
prostředků na jiný účel, postavení dozorčí rady Diakonie ČCE),
bylo informováno o způsobu oznámení svatby v místě sboru,
vzalo na vědomí usnesení synodu o postavení farářů a
vyplácení cestného pro výpomocné kazatele, informaci o
vyšlém sborníku JJ, výstavě Bůh miluje cizince
Staršovstvo rozhodlo, že příští schůze 7. 10. bude otevřená,
proběhne po bohoslužbách při kávě a bude věnována
rozhovoru nad novou agendou; liturgická komise předložila do
sborů podněty v nové agendě k diskuzi
26. 9. k nám zamíří skupina poutníků (duchovní ze západní
Evropy), aby se seznámili s chodem sboru. Br. J. Fic poví něco o
historii, Elisovi dodá občerstvení, Jana Taylor a Michal
Konvalinka předběžně přislíbili překlad do angličtiny
30. 9. proběhne ordinace s. kurátorky Dany Konvalinkové,
týden předtím sborové shromáždění potvrzující souhlas
s ordinací
D. Sláma natřel hřiště, dveře od garáže a venkovní stůl
Staršovstvo odsouhlasilo žádost o grant na dataprojektor
z mládežnického grantového systému Venite. Žádost je
podána na projekt filmového klubu
Staršovstvo projednalo, jak proběhnou shromáždění až do
Nového roku (bylo nutné vzhledem k administraci).
Farářka informovala o služební cestě 10. 10. (komise pro PP) a
požádala o dovolenou 19.- 21.10.
Farářka poděkovala Daně Konvalinkové, Karlu Hermanymu,
Liboru Smejkalovi a Lence Smejkalové za přípravu a vedení
bohoslužeb.

Co nás čeká
13. 9. 9.30 katecheze dospělých
16. 9. 9h bohoslužby – host na kazatelně: Pavel Janošík
17. 9. farářka v administrovaných sborech
22. 9. 9.30 – 15.30 podpůrná skupina Diakonie Pečuj doma s námi
23. 9. bohoslužby se sborovým shromážděním v rámci ohlášek
26. 9. Pilgrimage (po 15h nás navštíví duchovní ze západní Evropy,
pouť organizuje G. Frey Reininghaus)
27.-29. 9. oslavy církve/sjezd mládeže
30. 9. ordinace Dany Konvalinkové v rámci bohoslužeb Díkčinění
s vysluhováním VP (Jan Keřkovský)
1. 10. farářka v administrovaných sborech
7. 10. po bohoslužbách otevřená schůze staršovstva, k níž jsou
zváni všichni členové sboru; diskutovat budeme o nové agendě
12.-14. 10. konfirmační víkend
19.-21. 10. seniorátní dny mládeže
16. 10. divadelní večer s hostem Miroslavem G. Částkem
27. 10. 9.30 – 15.30 podpůrná skupina Diakonie Pečuj doma s námi
4. 11. bohoslužby, staršovstvo
2. 11. večer s hostem Evou Vášovou
10.11. 9.30 – 15.30 podpůrná skupina Diakonie Pečuj doma s námi/
konvent
16.-18. 11. postkonfirmační víkend
24. 11. svátkování na faře (poslední neděle církevního roku)
14h předadventní dílna
25. 11. bohoslužby s účastí dětí, dětská benefice pro nadační fond
Vrba s vystoupením nedvědického PATRONu.
Termíny náboženství a předkonfirmační přípravy domlouváme,
první setkání se budou konat v prvním říjnovém týdnu.
Během října dohodneme termíny biblických, ke kterým se budeme
scházet od začátku listopadu.
Aktuální informace jsou na www.evangelicivm.cz

