2022-04-18





Rekapitulace
výroční sborové shromáždění (s volbou faráře)
27. 3. 2022 presbyterní konference v Třebíči
Velikonoční prozpěvování 9. dubna v KS Myslibořice a 10. 4. v Třebíči
Velikonoční svátky (Zelený čtvrtek – čtení pašijí, Velký pátek, Hod boží velikonoční – bohoslužby s VP
Výhledy







-

24. 4. křest
21. 5. výlet Nedělní školy – do Horních Vilémovic
10. 6. Noc kostelů – od 18.00 v Třebíči
27. 8. rezervace kostela na svatbu
11. 9. instalace nového faráře
1. 10. pěší pouť do Horních Vilémovic
Sborové záležitosti
v týdnu od 25. dubna nebude náboženství ani biblická hodina pro dospělé
diskutován program na akci Noc kostelů (film, interaktivní výstava, dílnička, zpívání?, občerstvení – opékání
špekáčků na zahradě
spodní farní byt bude nabídnut ukrajinským uprchlíkům, podmínkou je vykonávání kostelnických prací, byt je
nutné dovybavit zařízením, bude zjištěna možnost dotace z ústřední církevní kanceláře
16. 5. první schůze nově zvolené dozorčí rady v Diakonii ČCE – středisku v Myslibořicích.
Kazatelské stanice

Myslibořice
z důvodu rekonstrukce elektrorozvodů a podlahy je kaple stále mimo provoz, setkávání probíhají ve
společenské místnosti, oprava se blíží ke konci (probíhá nátěr nové dřevěné podlahy)
Partnerské středisko Diakonie

-

-

-

Finance vybrané ve středisku byly předány Ukrajince bydlící nyní v Myslibořicích, která získala i zaměstnání
v prádelně střediska
Hospodářské záležitosti
hospodáři informovali staršovstvo o průběhu rekonstrukce fary, čeká se na osazení dveří a výrobu a montáž
kuchyňské linky do farářského bytu
Budou vyhlášeny brigády na úklid sborových prostor (celá fara vč. nových bytů, kostel i venkovních, ořezání
javoru za kostelem)
od září bude obnovena pevná linka a internet na faře
Finance
od 17. 4. do konce května bude probíhat sbírka na listinu na HDL JJ
5. 6. sbírka na Diakonii
sbírka vykonaná při velikonočním prozpěvování bude ponechána ve sboru a použita na vybavení bytu pro
uprchlíky, kteří by bydleli na faře

2022-03-14
Rekapitulace

 26. 2. se konal turnaj ve stolním tenise
 probíhá sbírka na Ukrajinu, staršovstvo se rozhodlo odesílat vybrané peníze na účet Diakonie k 15. dni v
měsíci, další pak ke konci měsíce
 3. 3. začalo postní období
 4. - 6. 3. se konaly Ski dny v Daňkovicích
 13. 3. proběhla volba faráře v KS v Myslibořicích, odevzdané hlasy (celkem 4) budou započítány při volbě na
VSS






-

-

Výhledy
20. 3. VSS s volbou nového faráře
27. 3. od 15:00 Presbyterní konference v Třebíči
 proběhne instalace seniorátního kurátora
9. a 10. 4. od 15:30 velikonoční prozpěvování
24. 4. křest
10. 6. Noc kostelů
27. 8. rezervace kostela na svatbu
Kazatelské stanice

Myslibořice
1. z důvodu rekonstrukce elektrorozvodů a podlahy je kaple stále mimo provoz
Partnerské středisko Diakonie
na zasedání staršovstva proběhla volba dozorčí rady Diakonie ČCE v Myslibořicích. Zvoleni byli:

za členy:
Boháč Filip
Puklická Jitka
Najbrtová Hana
Svobodová Katka
Švaříčková Yvona
Bařinová Věra
Dolejský Tomáš
Slámová Vlasta
Hostašová Alena
za náhradníky:
Denemarková Jitka
Novotný Vlastimil
Haška Petr
-

21. 2. proběhla poslední schůze dozorčí rady v dosavadním složení

-

Hospodářské záležitosti
hospodáři informovali staršovstvo o průběhu rekonstrukce fary

-

Finance
od 17. 4. do konce května bude probíhat sbírka na listinu na HDL JJ
5. 6. sbírka na Diakonii
Pastorace

-

-

na br. f. Juna se obrátila dívka z Ukrajiny, která v současné době žije v jedné katolické rodině, ráda by
navštěvovala evangelické bohoslužby a získala kontakt se sborem
Ostatní
proběhla výměna emailů s partnerským sborem v Lüneburgu ohledně současné situace na Ukrajině a v ČR
od září bude obnovena pevná linka na faře

2022-01-31
Staršovstvo vedlo krátký rozhovor se zájemcem o křest.
Výhledy







9. 2. webinář pro kurátory od 19:00
26. 2. pingpongový turnaj od 14:00
20. 3. VSS s volbou nového faráře
27. 3. Presbyterní konference v Třebíči
10. 4. velikonoční prozpěvování




Sborové záležitosti
Informace o telefonickém hovoru s J. Laukem, potenciálním kandidátem na faráře v Myslibořicích
Informace o prodloužení nájmu hrobového místa br. f. Tardyho







Kazatelské stanice
Myslibořice
 Oprava v kapli bude hotová zhruba za měsíc
Moravské Budějovice
 jednou měsíčně je „domeček“ poskytnut třem sestrám z CB
Partnerské středisko Diakonie
v březnu proběhne volba dozorčí rady
Finance
6. 3. sbírka na tisk

2022-01-03





Výhledy
10. – 14. 1. Alianční týden modliteb
22. 1. v 17:00 setkání zástupců tří sborů se seniorátním výborem
20. 3. VSS s volbou nového faráře
10. 4. velikonoční prozpěvování





Sborové záležitosti
s pronájmem bytů se začne pravděpodobně na jaře
staršovstvo projednalo dokumenty k volbě nového faráře
od ledna se občas před bohoslužbami budeme učit některou z nových písní z EZ






Kazatelské stanice
Myslibořice
 biblické hodiny se budou konat od února pouze v úterý
 12. 1. proběhne koncert – viola a klavír
Moravské Budějovice
 Příprava žádosti na obec kvůli opravě fasády
Partnerské středisko Diakonie
středisko vyhrálo druhé místo v soutěži Diakonie v kategorii inovace služeb




Finance
16. 1. sbírka na křesťanskou službu
6. 3. sbírka na tisk

2021-12-06




Rekapitulace
26. a 27. 11. proběhl na faře adventní jarmark, prodalo se zboží za cca 40 000 Kč
28. 11. se konal křest Kláry Rosické
Výhledy
19. 12. v rámci bohoslužeb pásmo písniček a básniček
Štědrý den v Myslibořicích – v 10:30 v kapli, písničky s kytarou a čtení z Bible pro obyvatele (místo vánoční
hry)
9. – 16. 1. Alianční týden modliteb
Kazatelské stanice
Myslibořice
1. bohoslužba ke 30 letům diakonie v Myslibořicích byla kvůli protiepidemickým opatřením zrušena

-

-

Partnerské středisko Diakonie
proběhla dozorčí rada – je vybrána firma na stavbu Pomněnka
je nedostatek zdravotních sester

-

25. 12. sbírka na bohoslovce
16. 1. sbírka na křesťanskou službu

Finance

2021-11-08












Rekapitulace
Informace o setkání se staršovstvem z Horních Vilémovic 22.10.2021 na faře. Bylo domluveno společné
hledání faráře po odchodu J. Juna ze sboru. Farář by bydlel na faře v Horních Vilémovicích a úvazek pro
třebíčský sbor by činil 0,5 úvazku. Také je zvažována možnost, že středisko Diakonie v Myslibořicích po
skončení pracovního poměru pastorační pracovnice Y. Švaříčkové (září 2022) samo uzavře pracovní poměr s
kaplanem či pastorační pracovnicí.
V Moravských Budějovicích proběhla svatba Vítězslavy Strnadové a Karla Šulisty (oddávající P. Haška)

Výhledy
13. 11. 2021 konvent Horáckého seniorátu ve Velkém Meziříčí. Per rollam byli zvoleni náhradníci na konventy
na příští čtyři roky: Mrózek Michal, Y. Švaříčková a V. Slámová.
26. 11. – 28. 11. 2021 adventní jarmark na faře, domluveny služby a účast dětí
28. 11. 2021 křest Kláry Rosické (vnučka H. Čajkovské) v Třebíči
2. 12. adventní koncert Základní umělecké školy v kostele
4. a 5. 12. tradiční Adventní prozpěvování. V sobotu v 15.00 v Myslibořicích (v rámci setkání s rodinami),
v neděli v 15.30 v Třebíči
10. 12. v 16.00 hod v Myslibořicích slavnostní bohoslužby (J. Keřkovský) ke 30 letům obnovení činnosti
Diakonie, uvedení do služby nových zaměstnanců včetně pastorační pracovnice Y. Švaříčkové.
Sborové záležitosti
Na začátku schůze proběhl rozhovor s kandidátem na faráře sboru F. Boháčem. Na VSS 2022 proběhne jeho
volba.

2021-05-03

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

2021-03-01






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

2020-12-07










-

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.

