ze zápisů jednání staršovstva
červen – prosinec 2012
staršovstvo učinilo tato rozhodnutí:
– přispět na pobyt dětí a mládeže na Zbytově
– organizovat sborový den 2.9.
– organizovat sborový výlet do Poděbrad a Čáslavi
– uspořádat v kostele výstavu fotografií „Sudety v nás a okolo nás“
– nechat nově natřít dřevěná okna na faře
– nechat zhotovit nové chodníky ke kostelu a ke schodům
– nechat zhotovit dlažbu před kostelem z pískovce ze Záměle
– nechat opravit studnu
– nechat upravit bývalou uhelnu na kryté stání pro auto
– až to bude možné, nechat opravit fasádu fary ze severní a jižní strany
– připravit na květen 2013 výjezdní zasedání staršovstva v Bělči
– vyhovět žádosti o poskytnutí prostor fary k setkávání Klubu důchodců bezplatně
– změnit varhanáře, který bude provádět ladění a drobné opravy
– změnit pojišťovnu a uzavřít novou pojistnou smlouvu
– o mimořádných sbírkách (středisko Diakonie Betlém, humanitární pomoc v Mali,
humanitární pomoc v Sýrii)
staršovstvo se seznámilo
– s tím, že se začne scházet nová skupina konfirmandů
– s chystanou výukou náboženství ve škole, kam je přihlášeno 22 dětí
– s novým návrhem B.Veselé na úpravu modlitebny na faře - z návrhu, který zahrnuje
výmalbu, vitráže, osvětlení, případně židle se zatím staršovstvo rozhodlo pro výběr a
instalaci nových svítidel
– s návrhem V.Balcarové na restaurování či rekonstrukci barevné vrstvy stolu páně v kostele
– s nutnou výměnou darlingu na faře
– s podněty pana starosty obce P. Šilara
– se stížností obyvatel v sousedství kostela (tlumočenou starostou) na délku zvonění
kostelních zvonů; pro výroční sborové shromáždění připravuje staršovstvo návrhy pro
rozhodování (viz příloha)
– s průběhem studia SCHEA (církevní kantoři), kde studuje i náš presbyter D.D.
různé
– H.M. ukončila pravidelné vedení nedělní školy, děkujeme jí za tuto její práci
– presbyterka V. D. dokončila úklid a evidenci staré sborové knihovny, včetně soupisu, který
je k dispozici na webu
– staršovstvo vedlo rozhovor o hospodářské soběstačnosti sborů a o samofinancování církve a
vyplnilo dotazník, který pro otázky budoucnosti financování církve připravila synodní rada

příloha
ZVONĚNÍ KOSTELNÍCH ZVONŮ
(pro výroční sborové shromáždění 17.3.2013)
Milí členové čermenského sboru,
na podnět některých občanů Horní Čermné bydlících v blízkosti kostela jednalo v prosinci 2012 staršovstvo
o možné změně zvonění kostelních zvonů. Staršovstvo odsouhlasilo návrh, aby případnou změnu zvonění
rozhodlo sborové shromáždění.
Předkládáme 4 možné varianty pro rozhodování.
Varianta 1:
délku všech zvonění zkrátit z 10 minut na 5 minut takto
zvon

sobota

neděle

neděle

A velký

18.00-18.05

8.15-8.20

8.40-8.45

D malý

18.00-18.05

8.40-8.45

C střední

18.00-18.05

8.40-8.45

Varianta 2:
délku zvonění v neděli zkrátit z 10 minut na 5 minut takto
zvon

sobota

neděle

neděle

A velký

18.00-18.10

8.15-8.20

8.40-8.45

D malý

18.00-18.10

8.40-8.45

C střední

18.00-18.10

8.40-8.45

Varianta 3:
délku prvního nedělního zvonění zkrátit z 10 minut na 5 minut takto
zvon

sobota

neděle

neděle

A velký

18.00-18.10

8.15-8.20

8.35-8.45

D malý

18.00-18.10

8.35-8.45

C střední

18.00-18.10

8.35-8.45

Varianta 4:
délku zvonění neměnit a ponechat tak, jak je nyní
zvon

sobota

neděle

neděle

A velký

18.00-18.10

8.15-8.25

8.35-8.45

D malý

18.00-18.10

8.35-8.45

C střední

18.00-18.10

8.35-8.45

