
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi 
Rodinné centrum Medvídek 

 
 
 
 

POZVÁNKA 
na sborový den 

 
 
 

„… kdekoli se shromáždí dva neb tři …“ 
Matouš 18, 20 

 
 
 

při příležitosti zahájení činnosti 
v  zrekonstruované evangelické faře v Miroslavi 

 
v neděli 18. září 2016 v 14.00 hod 

 
ve sborových prostorách 

na Husově ulici 44 v Miroslavi 
  



Program 
 
Dopoledne 
 
9.00    bohoslužby v kostele 
10.00    prohlídka fary 
10.30   rozhovory při kávě a čaji, 
   občerstvení    
 
Slavnostní odpoledne v kostele 
 
14.00  Zahájení 
   Zpěv dětí a mládeže 
   Slovo faráře 
   O rekonstrukci fary 
   Zpěv pěveckého sboru 
   Poděkování dárcům a sponzorům 

Poděkování firmám a všem, kteří se na rekonstrukci podíleli 
Flétnový soubor 

15.15  Zakončení 
 
 
 

K prohlídce fary, k občerstvení i rozhovorům v zahradě a v sálku Kruh je zvána 
veřejnost, všichni jste našimi hosty. 
  



Na rekonstrukci fary se podílely firmy: 

 

 Ing. Arch. Petr Talanda 

 Dominantplast s.r.o. – hlavní dodavatel 
              z Hustopečí     a jeho subdodavatelé 

 Truhlářství Lorenc z Miroslavi 

 Podlahářství Vlček z Miroslavi 

 VytoInteriér, Tomáš Vykoukal z Brna 

 Svépomocné práce provedli členové miroslavského evangelického sboru 

  

Na finančním zajištění se podíleli: 

 Evangelická luterská církev v Bavorsku, Německo 

 Jeronymova jednota při ČCE 

 Farní sbor ČCE v Miroslavi, jeho členové a příznivci 

 Soukromé osoby 

 Město Miroslav 

 Jihomoravský kraj 

  

 

 

Děkujeme všem firmám a zejména všem dárcům,  

bez jejich přispění by realizace díla nebyla možná. 

 

 

Ing. Jindřich Mach  Mgr. David Sedláček 
         kurátor              farář 
  



Zahradní slavnost 

u příležitosti otevření nově zrekonstruovaných prostor evangelické fary 

 

 klavírní koncert pod širým nebem 

hrají miroslavští klavíristé na nově zakoupené klávesy 
 

 zpěv spirituálů 

 

 prohlídka fary s fotodokumentací z průběhu oprav, ze života 

sboru i z činnosti Rodinného centra Medvídek 
 

 dětský koutek (výtvarná dílna, pískoviště, hry) 
 

 dobročinný stánek s nabídkou domácích produktů a 

rukodělných výrobků 
 

 grilování a další občerstvení 

 

 

Srdečně zve evangelický sbor a Rodinné centrum Medvídek 

 

  



                                      

 
 
 

Farní sbor Českobratrské církve Evangelické v Miroslavi 
Husova 44/67, 671 72 Miroslav 

http://miroslav.evangnet.cz/ 
 

mobil: 603 186 128   
e-mail: cce.miroslav@volny.cz; sedl.david@centrum.cz 
sborový účet: 1582635309/0800 VS: 4467 (rekonstrukce fary) 
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