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Sborová zásilka – leden 2013

Milé sestry, milí bratři,
pěkně Vás zdravíme v novém roce z ústředí církve s první sborovou zásilkou.

Úřední pošta:


Informace z ekonomického oddělení
- Výkaz hospodaření za rok 2012 + rozpočet na rok 2013 (samostatná příloha)
- Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2013 (samostatná
příloha)
- Rozdělení sbírky solidarity na rok 2013
- Upozornění na podání daňového přiznání k dani darovací

Informativní pošta:




Informace k předplatnému Českého bratra
Pozvání na pobyt pro rodiče a prarodiče s malými dětmi – Herlíkovice, 6.-13.4.2013
Pozvánka k akci Autopůst 2013 + letáček

Další informace:


Upozornění pro zájemce o účast na Kirchentagu v Hamburku, který se bude konat
1.-5. května 2013: přihláška musí podána do 31. ledna 2013. Bližší informace
naleznete na http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&ID=2404, kde je
také ke stažení formulář přihlášky. Informace jsou i na www.e-cirkev.cz.



Informace o personálních změnách v ÚCK:
- v archivu: od 1.1.2013 pracuje ses. Vendulka Zejfartová na plný úvazek, dr. Eva
-

Fialová nadále na úvazek 0,35 (přítomna ve 2. polovině měsíce)
v oddělení výchovy a vzdělávání: pracuje od poloviny ledna 2013 ve funkci
referenta br. Filip Halama (úvazek 0,5)
v oddělení mládeže: ses. farářka Marie Medková právě nastupuje na mateřskou
dovolenou, jednání ve věci jejího nástupce pokračují
vedení ÚCK: br. Martin Kocanda přebírá během ledna agendu kanceláře a funkci
vedoucího tajemníka plně převezme od 1.2.2013.

Milé sestry, milí bratři, dovolte mi při této příležitosti poděkovat za několikaletou spolupráci a
(v souvislosti s mým odchodem do důchodu) rozloučit se s Vámi s přáním všeho dobrého pro
práci ve Vašich sborech i pro Vás osobně: Boží požehnání, dostatek sil a energie, radost a
pěkná společenství především.

Srdečné pozdravy do všech stran!

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice ÚCK

