
MORAVSKOSLEZSKÉ SDRUŽENÍ CASD, 702 41 Ostrava - Přívoz, Newtonova 725/14

1. 1 x nechat ve sboru

    1 x poslat na SDRUŽENÍ

Č T V R T L E T N Í   Z P R Á V A 2. Termín:

Nejpozději čtvrtý den nového čtvrtletí

musí být formulář na SDRUŽENÍ!

SBOR:   1. čtvrtletí  r. 2022

Počet členů sboru na začátku tohoto čtvrtletí:

PŘIJATO: PROPUŠTĚNO:

křtem z adv. rodiny členů úmrtím členů

křtem z neadv. rodiny členů vyloučením členů

podáním ruky členů dopisem členů

opětovným křtem členů

dopisem členů

Celkem + členů Celkem - členů

muži ženy

Počet členů sboru na konci tohoto čtvrtletí:

PŘIJATO:

PROPUŠTĚNO:

Poznámky, sdělení:

* V případě většího počtu změn, než je počet řádků, prosím přidejte samostatný list jako přílohu.

označte křížkem jednu z těchto možností

označte křížkem jednu z těchto možností

úmrtím vyloučenímJméno a příjmení* dopisem do sboru

ze sboru
z adv. rod. z neadv. rod. 

Jméno a příjmení*
křtem podáním 

ruky

opětovným 

křtem
dopisem



NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB

Průměrný celkový počet účastníků bohoslužby (kázání):*

Z toho přátel Nepokřtěných dětí a mládeže

SOBOTNÍ ŠKOLA

Průměrný počet účastníků:*

Počet tříd sobotní školy: Počet volených učitelů:

Pravidelná učitelská shromáždění (ano/ne):

DĚTSKÁ SOBOTNÍ ŠKOLA

KLUB PATHFINDER

Počet družin:

Broučci 3-6 let (zakřížkujte)

Kolibříci 7-10 let

Pathfindeří 11-15 let

Oddíl bez rozlišení věku dětí

Počet dětí: Z toho dětí ze sboru:

Počet zapojených dospělých vedoucích:

Počet zapojených rádců (16-18 let):

Pravidelné aktivity (ano/ne):** Nepravidelné akce (ano/ne):

MLÁDEŽ (16-26 let)

16-19 let: 20-26 let:

Pokřtěných:

Pravidelné aktivity (ano/ne):** Nepravidelné akce (ano/ne):

Třída mládeže SŠ (ano/ne):

DIAKONIE

Počet volených diakonů:

EVANGELIZACE

Počet aktivně vyučujících členů sboru:

Počet probíhajících biblických kurzů:

Počet scházejících se malých skupin:**

Počet individuálně vyučovaných:

KŘESŤANSKÝ DOMOV

Pravidelné aktivity (ano/ne):** Nepravidelné akce (ano/ne):

Průměrný počet účastníků:

AKTIVITY 50+ (SENIOŘI)

Pravidelné aktivity (ano/ne):** Nepravidelné akce (ano/ne):

Průměrný počet účastníků:

………………………………………… …………………………………..

             kazatel nebo starší sboru    tajemník sboru

V ……………………………. Dne: 

*  použij průměr minimálně ze tří sobot daného čtvrtletí

** za pravidelnou aktivitu lze považovat vše, co se opakuje celoročně minimálně jednou měsíčně

Průměrný počet účastníků:

Průměrný počet účastníků:

Počet dětí ve 

věkové skupině:

Počet volených učitelů DSŠ:

Nepokřtěných:

    B (8-11 let)

    C (12-15 let)

A0 (0-3 let) 

  A (4-7 let)


