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Presbyteři byli seznámeni s hospodářskou situací sboru
(nákup tiskárny šel z 90% z celocírkevního grantu,
PF činí letos 129000,- ,
čeká nás nákup dataprojektoru – také bude částečně pokryt
z grantu Venite a mikroprojektů horáckého seniorátu,
i letos očekáváme příspěvek od administrovaných sborů,
uspořádáme archovou sbírku pro rodinu Mosteckých)
Staršovstvo bylo seznámeno s obsahem sborové zásilky
(sbírka na kř. službu, info k ev. dotazníkům, vzdělávací projekt
Venite, Fond klidného stáří, info z ekonomického oddělení.)
Presbyteři debatovali nad investicemi do dvou kulturních akcí –
pašije spojené s koncertem Karla Mužátka a Matěje Boka, a
koncertem pěv. sboru Novocantus s historickými nástroji 15. 9.
Dohodli jsme se, že akce uskutečníme, v ideálním případě
s podporou města nebo dárců
do rozpočtu pro letošní rok byly zařazeny tyto investice
dodláždění dvora (drť a dusadlo), přepěťová ochrana na kotel,
sací koš a hadice do studně, revize elektro, nátěry oken, vložky
zámek, příspěvek na tiskárnu, příspěvek na dataprojektor ,
příspěvek na večer s hostem , stojan na kytaru, světlo kancelář,
okapy garáž
Vyhledáváme členy sboru, kteří by zapůjčili starší fotografie,
abychom si díky nim mohli připomenout 90letou činnost sboru
Noc kostelů 24. května bude letos ve stínu Afriky (prezentace
klubu Socrates, dokument o Etiopii, fairtradové zboží z Afriky,
požádáme Gebreho a Janu Sellasie o povídání)
Staršovstvo zhodnotilo proběhlé období
Staršovstvo se sejde namísto březnové schůze již 17.2.

Co nás čeká
9. 2. 9.30 předkonfirmační příprava
10. 2. 9h bohoslužby
12. 2. 17h biblická hodina Tasov
13. 2. 18h biblická hodina Jabloňov
14. 2. 9.30 katecheze dospělých (fara)
17. 2. 9h bohoslužby, schůze staršovstva
18. 2. Farářka v administrovaných sborech
19. 2. 18h biblická hodina Hrbov?
20. 2. 18h biblická hodina VM fara
21. 2. 9.30 katecheze dospělých
22. 2. 15h spojené náboženství (fara)
24. 2. 9h bohoslužby – sborový den s Ondřejem Rumlem
přednáška Křesťan a násilí, společný oběd
27. 2. biblická hodina
28. 2. katecheze dospělých
3. 3. 9h bohoslužby
10. 3. 9h bohoslužby s vysluhováním sv. VP (Slámová Sn VSS)
14. 3. 9.30 katecheze dospělých
15. 3. 18h společná večeře a posezení s Janošíkovými (střední
generace plus minus 30 let)
16. 3. 18h filmový klub mládeže
17. 3. 9h bohoslužby
18. 3. farářka v administrovaných sborech
1.-8. 3. má farářka dovolenou a 10.-12. 3. služební volno (kurz pro
kazatele v Bělči). Zastupuje br. farář Alois Němec tel.: 777 234 514
výhledově
17. 3. 9h bohoslužby (Slámová Da VSS)
24. 3. 9h bohoslužby a VSS
30. 3. 9.30 předkonfirmační příprava,
a svépomocná skupina Diakonie v Husově domě
31. 3. 9h bohoslužby
15. 4. večer s hostem Martinem Chadimou
20.-21.4. svátkování na faře (Velikonoce s dětmi)

