
Zápis ze zasedání staršovstva
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Poděbradech

Datum: 19. září 2013

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek, J. Mičánková, M. 
Povolný, L. Ruml, L. Ryglová, K. Slavíková, 

Omluveni: H. Exnerová, V. Rudajev, E. Semecká, M. Svobodová

Členů s hlasovacím právem: 8 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 176, 1.Jan 4.kap. 16.v. L.Ruml

2. Ohlédnutí

Proběhla rodinná neděle s grilováním (účast asi 5 lidí), polabská pouť, instalace závěsného 
systému (díky Martinovi a Markovi Kubíčkovi), pozvolný rozběh některých pravidelných 
sborových akcí, seminář pro faráře v Daňkovicích. Byl rozeslán sborový dopis se složenkou.

3. Před námi

Sbor

22.9. sborový den (hostem ředitelka Barmského centra, služba v kuchyni J.Dubová, oběd J.Felkr)
6.10. káže br. farář Bob Baštecký
13.10. neděle díkčinění (VP)
20.10. víkendovka pro děti či konfirmandy (možná)
10.11. sborový den (host: Michal Kitta)

Seniorát

20.9. Seniorátní setkání mladší mládeže + Sion
29.9. bude ve Velimi celocírkevní varhaní kantor M.Moravetz
13.10. instalace Jonatana Hudce ve sboru v Mladé Boleslavi

Církev

21.9. celocírkevní shromáždění Jeronýmovy Jednoty
6.10. Sjezd mládeže v Jindřichově Hradci

4. Sborová pošta

 nové tarify v Církevní Mobilní Síti
 dotační poukázky - do listopadu, žádost činnost prosinec až leden
 kárníková pozvánka beseda o cestě do santiaga
 víkendový pobyt v Herlíkovicích - kudy vede cesta k finanční samostatnosti
 Sbor zásilka (sjezd, kalendář nástěnný, jak vytvořit z kostela útočiště zvířat, Cesta církve, 

prohlášení SR k projevům rasové nesnášenlivosti)
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5. Pastorační informace

Narozeninové dopisy budou doručovány pouze lidem od 65 let výše, mladším nejsou určeny!

6. Hospodářské informace

Možnost usilovat o dotaci z operačního programu „životní prostředí“ na 
zateplení budovy. Bude prověřeno.

Bude poslána žádost o vydání pozemku v Choťánkách č. 277 (1,76ha) v rámci 
restitučního řízení.
Pro prověření všech pozemků, které lze v rámci restitučního řízení získat, se 
sejde finanční komise a do příští schůze staršovstva připraví uzavření

M.Fér

Oprava krbu v Ekklézii je z důvodu velké vytíženosti kvalifikovaného 
řemeslníka pozdržena

M.Povolný

7. Finanční informace

Staršovstvo odsouhlasilo čerpání částky 2 500,- z fondu pro sociální výpomoc

8. Různé

Příprava konventu: staršovstvo navrhuje seniora M.Pfanna, do představenstva 
Jeornymovy jednoty P. Kubíčka a J.Jahodovou

Údržba hrobu pana faráře Jelena byla projednána, odložena na příští rok 
vzhledem k možnosti obdržení dotace

Brigáda na zvelebení zahrady a prořezání vegetace bude svolána na 5. říjen - 8h M.Povolný

Staršovstvo projednalo absenci kalichu jako symbolu naší církve v modlitebně 
bez konkrétních závěrů. Bylo doporučeno získat více podnětů a názorů od členů 
sboru.

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: K. Slavíková) 24.10.2013

– konec zápisu –

Zápis schválen dne:

br. Martin Fér, v.r. br. Michal Povolný, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel
předseda staršovstva

kurátor
účastník schůze

zapisovatel
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