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Na setkání staršovstva jsme 
 prodiskutovávali  otázku  prodeje  stavebních  pozemků

směrem  na  Damašek  na  základě  několika  poptávek  (o
těchto  pozemcích  jsme  jednali  při  loňském  sborovém
shromáždění,  nakonec  k prodeji  nedošlo).  Sborovému
shromáždění,  které se bude konat 19. března staršovstvo
předloží  záměr,  aby  tyto  pozemky  byly  opět  nabídnuty
k prodeji.

 Dále jsme projednávali cestu kolem hřbitova, kterou má ve
vlastnictví sbor. Tuto cestu chceme předat do správy obci.

 Dále jsme hovořili o pozemku, který je v těsném sousedství
p.  Kachtíka  a  který  projevil  zájem  o  odkupu  tohoto
pozemku.

 Na  konci  ledna  se  sejde  stavební  skupina  a  bude  se
zamýšlet  nad dalšími  kroky,  které povedou k rekonstrukci
zbylé části fary. Děkujeme vám za podporu i finanční dary.

 Do  konce  ledna  bychom  se  chtěli  setkat  s Arch.  Ing.
Bartákem  a  prodiskutovat  s ním  možnosti,  jak
zmodernizovat a zpříjemnit interiér našeho kostela.

 Zabývali  jsme  se  podnětem  ohledně  Husova  domu,  ve
kterém  sídlí  Synodní  rada  naší  církve.  V tomto  domě  SR
pronajímá prostory různým organizacím a mimo jiné také
organizaci  Hridaya joga. Staršovstvo sboru k tomu zaujalo
následující stanovisko, které zaslalo SR – viz. dopis.

 Hovořili jsme o výměně plastových kalíšků, které používáme
při vysluhování Večeře Páně, za kalíšky z nerezu.

 Hovořili  jsme  o  programu  sboru  v letošním  roce.  Rádi
bychom  např.  pozvali  pedagoga  a  teologa  Tomáše
Novotného  nebo  uspořádali  sborový  zájezd,  v sobotu  22.
dubna připravujeme pro děti Lego párty atd.

 Začali  jsme  připravovat  sborové  shromáždění,  které  se
uskuteční v neděli 19. března.

 Dohodli  jsme  se,  že  požádáme  SV  o  zrušení  kazatelské
stanice v Rajnochovicích.

 Příští  sobotu  21.  ledna  bude  mít  staršovstvo  výjezd  do
Ostravice.  Na  tomto  výjezdu  bude  promýšlet  Strategický
plán sboru na období 6-ti let.



 Staršovstvo sboru děkuje všem, kdo pamatujete na potřeby
sboru ať už finančně, modlitebně nebo tím, že přiložíte ruce
k dílu, kde je potřeba.


