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Výhledy (v případě uvolnění opatření)
13. 12. slib staršovstva
lednový týden modliteb
5. 1. kavárnička – povede J. Németh
od ledna biblické hodiny – povede J. Jun
16. - 18. 4. 2021 oslava 101 let sboru
Sborové záležitosti
partnerství se sborem v Lüneburgu – B. Štěpková informovala o videohovoru ses. Lenky Haarbrandt
(Houdkové) s partnerským sborem
staršovstvo zvolilo velikost brožury k oslavám výročí 101 let, objedná se 500 kusů
akci krabice od bot se i letos podařilo zorganizovat
kaplan P. Haška nabízí těm, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit bohoslužeb, návštěvy v rodinách
s vysluhováním VP
Sbírky a finance

-

25. 12. sbírka na bohoslovce
sbírka na listinu – adopce na dálku (běžně se hradí z NŠ a sbírky na odměny pro děti, což letos nelze)
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Výhledy (v případě uvolnění opatření)
13. 12. slib staršovstva, povede ses. f. Dana Konvalinková, ujme se i vedení bohoslužeb
29. 11. první adventní neděle, bohoslužby v Třebíči i v Myslibořicích s VP povede P. Haška
20. 12. dětská vánoční hra v Třebíči
24. 12. dětská vánoční hra v Myslibořicích
16. - 18. 4. 2021 oslava 101 let sboru

Z Rolničky bude objednáno – 12 sad balicích papírů, 7 kalendářů, ostatní jako vloni.

2020-10-05

Volby
1. Volba kurátora sboru
Kurátorem sboru byl zvolen P. Haška.
2. Volba náměstka kurátora sboru (místokurátor)
Náměstkem kurátora sboru byl zvolen J. Németh.
3. Volba předsedy staršovstva
Předsedou staršovstva byl zvolen P. Haška. Místopředsedou staršovstva se stal J. Jun.
4. Volba hospodářů
Hospodáři byli zvoleni J. Chlupáček, V. Prudík.
5. Volba pokladní sboru
Pokladní byla zvolena A. Pořízová.
6. Volba zapisovatele
Zapisovatelkou byla zvolena B. Štěpková.
7. Volba členů Jeronymovi jednoty
Členy JJ byli zvoleni J. Chlupáček, V. Prudík.
8. Volba zástupců na konvent
Zástupci byli zvoleni J. Zajíc, I. Malá, P. Haška.
Výhledy
1. Dne 7. 10. proběhne Noc literatury v Moravských Budějovicích.
 Dne 13.10.2020 se bude konat první pravidelné měsíční setkání – Kavárnička, povede br. J. Németh.









Dne 17. 10. 2020 se bude konat výlet pro rodiny s dětmi – organizují rodiče.
Dne 18.10.2020 proběhne koncert Virtuosi Trebicenses, pí. Johana Obršlíková dodá plakát. Ses. Eva Koncová
zajistí otevření kostela na zkoušku.
Dne 25.10.2020 bude Díkčinění a proběhne sbírka pro sociální a charitativní pomoc, v Mor. Bud. A
Myslibořicích bude dne 11. 10.
Odložená oslava 100 let sboru se bude konat 18.4.2021 jako 101. výročí sboru. Program bude stanoven
příště. Možnost přednášky „Cesta poutníka – Jan Ámos Komenský“, výlet do Horních Vilémovic, pozvání na
nedělní odpoledne církevního kantora br. Moravetze.
Náboženství dětí se koná v Horních Vilémovicích vždy v pátek v 17 hodin. Informace u br. f. J. Juna.
Dětská vánoční slavnost se bude konat dne 20.12.2020 – zajistí ses. B. Štěpková. V Myslibořicích se bude
konat tradičně dopoledne 24.12.
Sborové záležitosti






Partnerství se sborem v Lüneburgu – ses. A. Pořízová a ses. B. Štěpková napíší poděkování za zaslanou
brožuru a pozvání na oslavy 101 let sboru.
Slib nového staršovstva povede ses. Dana Konvalinková z Velkého Meziříčí. Ses. V. Slámová s ní dohodne
možné termíny slibu.
Br. J. Németh podal informace o jednání s br. vikářem M. Chalupskim ohledné možného nástupu na druhé
farářské místo s určením do Myslibořic. Br. vikář M. Chalupski toto místo odmítl.
Br. M. Mrózek je i nadále pověřen správou webových stránek sboru.
Rekonstrukce fary
- v neděli bude členům sboru nabídnuta prohlídka fary a vysvětlena plánovaná rekonstrukce
- br. J. Chlupáček navrhl úpravu dvou místností v suterénu na faře pro potřeby dětí a mládeže místo dříve
navrhované půdy, vybavení starším nábytkem. Staršovstvo souhlasí.

