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Výhledy
28. 5. Noc kostelů – letos se jí pro chybějící zázemí nezúčastníme
18. 6. v 16:00 ekumenická bohoslužba v Myslibořicích
20. 6. výroční sborové shromáždění
25. 6. v 17:00 – vzpomínková bohoslužba za zemřelé v době nouzového stavu (H. Slámová, J. Trusina a další)
1. – 3. 10. oslava 101 let sboru
Hospodářské záležitosti
rekonstrukce fary
 je dokončené zateplení půdy
 jsou hotové štuky
- Sbírky a finance
účet sboru bude převeden k FIO bance
od partnerského sboru v Lüneburgu obdržíme sbírku vybranou při pohřbu J. Trusiny; peníze budou použity
na nákup části nových zpěvníků do kostela.
Ostatní
CB má opět zájem o pronájem kostela k nedělním bohoslužbám

2021-04-05




Výhledy (může se měnit v reakci na nouzový stav)
10. 4. se bude konat rozloučení s br. f. Janem Trusinou, může se zúčastnit 25 lidí (20 za rodinu, 5 ostatní),
bohoslužba bude přenášena přes internet, na faře bude zpřístupněn přenos pro max. 20 lidí.
25. 6. v 17:00 – vzpomínková bohoslužba za zemřelé v době nouzového stavu (H. Slámová, J. Trusina a
další)
1. - 3. 10. oslava 101 let sboru



Sborové záležitosti
staršovstvo se dohodlo, že v době omezení, se jednou měsíčně uskuteční dvoje bohoslužby (pro mladší a
starší) a bohoslužby pro děti



Kazatelské stanice
Moravské Budějovice
 Začne se s Bohoslužbami v kapli – pro max. 6 lidí – bude pro to vytvořena tabulka

-

Hospodářské záležitosti
rekonstrukce fary – diskuze nad rozpočtem, který je vyšší než se předpokládalo, hledání zdrojů financování,
než budou zajištěny zdroje, staršovstvo navrhuje odložit zateplení fary

-

sbírka na listinu na JJ – do konce května
23. 5. sbírka na Diakonii
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Sbírky a finance

Výhledy (může se měnit v reakci na nouzový stav)
21. 3. výroční sborové shromáždění – ZRUŠENO
16. - 18. 4. oslava 101 let sboru – ZRUŠENO, nový termín na podzim
Sborové záležitosti
ohledně přípravy k volbě nového faráře proběhla diskuse s kandidátem br. f. F. Boháčem
staršovstvo diskutovalo o možnosti pronájmu vhodného prostoru pro konání bohoslužeb v M. Budějovicích
Kazatelské stanice
Myslibořice (Diakonie)
 obyvatelé i zaměstnanci domova už absolvovali očkování, v současné době není nikdo infikovaný
 při příznivé epidemické situaci se plánuje ekumenické rozloučení s těmi, kteří v uplynulém roce
zemřeli, a pohřeb se konal v omezeném režimu
Hospodářské záležitosti
 26. 2. spadla část opěrné zdi pod kostelem – bude kontaktován geotechnik kvůli posouzení a provedeny

-

sondy
 Bude podána žádost městu, aby odstranilo dva problematické stromy
 policejní kamera umístěná na budově fary bude v budoucnu napojena na optický kabel, případné
náklady budou sboru uhrazeny
Sbírky a finance
sbírka na listinu na Jeronýmovu jednotu – od Velikonoc
4. 4. sbírka na HDL JJ
Budou prověřeny možnosti půjček na opravu fary

2021-02-01

Výhledy (může se měnit v reakci na nouzový stav)
 21. 3. výroční sborové shromáždění
 16. - 18. 4. oslava 101 let sboru
Sborové záležitosti
 v partnerském sboru v Lüneburgu otisknou v příštím čísle Notizen krátké info o třebíčském sboru, na jejich
webových stránkách bude zveřejněn email s podrobnějšími informacemi
https://lueneburg-uelzen.reformiert.de/aktuelle-hinweise/neues-aus-trebic.html
 návrh střediska (Myslibořice) na zřízení pracovní pozice pastorační pracovnice (celý úvazek) místo druhého
faráře – bude diskutováno na VSS
Kazatelské stanice
 Myslibořice (Diakonie)
 krajská hygienická stanice ke dni 1. 2. zrušila zákaz volného pohybu klientů po domově a zákaz návštěv
 Y. Švaříčková prostřednictvím domácího rozhlasu čte (v pondělí a v pátek) krátké pobožnosti, na středu
chystá J. Trusina texty, které Y. Švaříčková roznáší, ve čtvrtek rozhlasem probíhá katolická a v neděli
evangelická bohoslužba
Sbírky a finance
- 31. 1. celocírkevní sbírka na křesťanskou službu
- 21. 2. celocírkevní sbírka na tisk
- sbírka na opravu fary
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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)

2020-11-02


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.

