
ze zápisů staršovstva FS ČCE v Horní Čermné

15.9.2017

plánovaná setkání v novém školním roce
Konfirmandi jednou za 14 v sobotu dopoledne. Mládež občasně v pátek. Na výuku náboženství ve 
škole se přihlásilo 22 dětí. Nedělní škola bude probíhat stejně jako loni, jde-li o učitele; během roku
se možná bude domlouvat rozdělení na dvě skupiny podle věku a zajištění dvou učitelů na neděli. 
Biblické hodiny pro dospělé začnou během října. Bude pokračovat setkávání třicátníků a 
padesátníků. Na faře je vždy ve středu možnost setkání maminek s malými dětmi. Zvažujeme 
možnost pořádat v týdnu „kavárnu pro starší“. 
Lesní klub Březinka bude dva dny v týdnu využívat domluvené prostory v modlitebně v HT. Bude 
uzavřena Dohoda o užívání prostor.

z pošty
Připravuje se třetí díl publikace „Církev v proměnách času“. Příspěvek o životě našeho sboru 
v letech 1989 – 2017 s výhledem na rok 2018 napíše R. Jindra. 

hospodaření
Dostali jsme rozhodnutí o přiznání dotace z ministerstva zemědělství na opravu střechy kostela. Na 
stejný účel jsme také požádali jsme o dar a půjčku z fondu Jeronýmovy jednoty. 
Ing. J. M. navrhuje odkup pozemku o rozloze 250 m2. Staršovstvo souhlasí. 
Podali jsme žádost o poskytnutí podpory z grantového systému pro rozvojové projekty ČCE na rok 
2018 na projekt „Modlitebna v Horním Třešňovci se otvírá dětem“. 
Rozhodli jsme o zakoupení nového elektrického sporáku do kavárny. 

23.6.2017

Slib presbyterů při nedělních bohoslužbách 18.6. v přítomnosti Jana Plecháčka skládalo 9 členů 
staršovsta. Bohoslužby Nanebevstoupení Páně jsme slavili společně s lanškrounským sborem v 
Lanškrouně a příští rok bychom je společně slavili v Čermné. První „farní cukrárnu“ na podporu 
adopce na dálku navštívilo asi 140 hostů. Na svatodušní neděle jsme slavili konfirmaci dvou dívek a
tří chlapců. Byli jsme informování o probíhající přípravách ke křtu. Křty budou v létě a na podzim. 
Přijali jsme zprávu o tom, že paní MF vstoupila do sboru ČCE v HČ. Chystáme výstavu 
„Reformace v českých zemích“ bude přivezena z Roudnice nad Labem a pak bude bude putovat dál
do Zlína. Na prázdniny chystáme bohoslužby se skauty, společnou dovolenou rodin s menšími 
dětmi, Zbytov. Na první neděli v září chystáme „den otevřených setkání“. Na 10. 9. výlet do 
Ratiboře na Valašsku, kde bude oslava 500. výročí reformace. 

Finanční informace
salár platí 108 členů, 12 z toho do 100 Kč, 33 101-500, 27 501-1000, 22 1001 – 5000, 9 5-10tis., 4 
10-20 tis., 1 nad 20 tis. Kč ročně. 


