Oznámení na neděli 13. 11. 2022
Čtení:
Písně:
Kázal:

Kol 3,1-25
275; 648; 710; 411
Štěpán Marosz

Text:

Žd 11,1

-

- Sbírka dnešní neděle je určena na podporu práce ve střediscích
Diakonie v našem seniorátu. Děkujeme za vaše dary.
- V pátek proběhlo u nás seniorátní setkání mládeže, kterého se
účastnilo kolem 50 mladých. Děkujeme za buchty .
- Příští týden ve čtvrtek nebude Notička. Ostatní program sboru
v příštím týdnu bude pravidelný.
- Dnes od 18.00 jsme zváni na Malý recitál velkých šansonů v podání Kateřiny Mrlinové a spol., který se uskuteční v našem kostele. Pozvánka je na nástěnce.
- Příští neděli nám při bohoslužbách poslouží br. Pavel Kovář. Br.
farář bude sloužit v Ostravici.
- Čtení na každý den a Evangelický kalendář si můžete zakoupit
za 160,- Kč u br. Míly Kovaldy. Také jsou k dispozici na příští rok
Hesla JB za 50,- Kč.
- Včera na Vsetíně proběhlo 4. zasedání 29. konventu VMS.
 V průběhu konventu probíhala volba poslanců na Synod a do Jeronýmovy jednoty.
 Na začátku konventu jsme si připomněli ty, kteří v církvi sloužili a
předešli nás do Božího království.
 Vzali jsme na vědomí zprávy SV, SOM, zprávu středisek Diakonie, zprávu účetní, zprávu seniorátního představenstva JJ a
zprávu seniorátní farářky pro mládež.
 Konvent schválil přehled repartic pro jednotlivé sbory našeho seniorátu pro rok 2023. Náš sbor odvede na seniorátních reparticích částku 20 935,- Kč a na celocírkevních reparticích částku
95 315,- Kč.
 Na 0,25 byla na období 1. 7. 2023 do 30. 6. 2026 zvolena s. Jaroslava Michnová jako seniorátní farářka pro mládež.
 V církvi probíhá diskuze nad návrhem reformy seniorátů. Konvent vyjádřil souhlas a přání, aby sbory Javorník nad Veličkou,
Hrubá Vrbka, Velká nad Veličkou, Hodonín a Kyjov zůstaly součástí VMS i po reformě seniorátů.

 Konvent souhlasil s podporou budoucích výpomocných kazatelů
v každém roce jejich přípravy částkou 5 000,- Kč z rozpočtu seniorátu.
 Dále jsme diskutovali nad zvýšením počtu uchazečů o kazatelské povolání v naší církvi, o změně systému odměňování kazatelů a kazatelek, o úpravě podmínek pro příchod kazatelů a
kazatelek do naší církve z jiných církví a z jiné země atd.
- Po bohoslužbách se můžeme setkat k dalším rozhovorům na
faře u kávy a džusu.

