
Ze zápisu staršovstva 12. 1. 2018

Ohlédnutí za uplynulým adventním a vánočním obdobím
 Sborový dopis,  ranní  rorátní  bohoslužby,  večerní  setkání  s vánočkou,  setkání  se  školáky

z HT,  vánoční  besídka  dětí  z domova  v kostele,  krabice  od  bot,  sváteční  bohoslužby,
přechod do prostoru modlitebny, setkání 30tníků, silvestrovská procházka, Tříkrálová sbírka,
tříkrálový koncert, opravena brána, opraveny zvony 

 byl odsouhlasen návrh na opravu hrobu faráře Mikšovského na hřbitově v H.Čermné

příprava událostí, které jsou před námi
 16.1. otevřené setkání s R. Jindrou o evangelících v Kladsku bude sloužit jako inspirace pro

plánovaný jednodenní sborový výlet do Stroužného na 15.4. 2018. 
 farářský kurz, seminář pro vikáře v Bělči
 13. 2. proběhne beseda o financích 
 cesta do divadla na Jesus Christ Superstar - mládež a konfirmandi 
 18. 2. večerní ekumenická bohoslužba od 17. hodiny s následnou besedou
 23. – 25. 2. Zimní akce seniorátní mládeže s bohoslužbami v kostele
 18. 3. Výroční sborové shromáždění
 20.  3.  -  otevřené  setkání  s Davidem  Šormem,  farářem  z Horní  Krupé  –  o  historii

evangelických škol
 24. 3. Seminář pro presbytery v Praze
 25. 3. křest Sáry Slavíkové
 přípravy k manželství
 pobyty na faře
 pobyt dětí a mládeže na Zbytově bude od 22. 7. 
 pobyt rodin s dětmi v Albeřicích v Krkonoších od 5. 8. 
 100 let ČCE se bude slavit v Pardubicích 28. – 30. 9. 

Příprava sborového shromáždění s volbou faráře
 staršovstvo rozhodlo o tom, že připraví volbu faráře Jakuba Kellera na další  tři roky od

1.9.2018 do 31.8.2021, projednalo návrh povolací listiny a požádalo synodní radu o udělení
pokynu k volbě

 Upravená povolací listina je vyvěšena a nástěnce
 staršovstvo vyzvalo faráře, aby využil možnosti čerpání tříměsíčního studijního volna 

Nové dohody: účetní, kostelník, varhaník
 staršovstvo  schválilo  nové  dohody  o  provedení  práce  na  vedení  účetnictví,  na  službu

varhaníka  při  mimořádných  bohoslužbách,  na  kostelnické  práce  při  mimořádných
bohoslužbách  a koncertech

Hospodářské věci
 přpravujeme opravu střechy kostela, již jsme zakoupili krytinu
 připravujeme zavedení plynového topení do kostelíka v H. Třešňovci s podporou grantového

systému ČCE

Různé
 mimořádná sbírka do krabičky bude do začátku postního období určena na výuku češtiny

pro žadatele o azyl prostřednictvím Diakonie ČCE
 staršovstvo  hovořilo  o  možnosti  zřízení  facebookového  profilu  našeho  sboru,  respektive

pěveckého sboru



 staršovstvo  podporuje  myšlenku  uspořádat  setkání  konfirmovaných  a  pokřtěných
z posledních 20ti let

 staršovstvo hovořilo o významu ticha před/při/po bohoslužbách
 staršovstvo začalo uvažovat o možnosti pořízení nového nástroje k doprovázení bohoslužeb

v modlitebně místo stávajícího harmonia


