
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 24. dubna 2014

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek,  L. Ruml, V. Rudajev,  E. Semecká, 
K. Slavíková, 

Omluveni: J. Dubová, H. Exnerová, J. Mičánková, M. Povolný, L. Ryglová, 
M. Svobodová

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Svítá 225, Ex, Mar 2, Český bratr č.3/2014, čl. Hlas lidu, Svítá 396 P.Kubíček

2. Ohlédnutí

Instalace seniorátního výboru (br. Fér vyjádřil poděkování za vzornou přípravu). Proběhlo sborové
shromáždění. Čtení pašijí, velkopáteční bohoslužby, Velikonoční neděle.

3. Před námi

Sbor

11.5. br. Rudajev čtené kázání (br. Fér je na Mělníce na pověření staršovstva)
V „pentagonu“ se zřídilo středisko poradenských služeb (slavnostní otevření 13. května ve 14h)
23.5. Noc kostelů (program na internetu a v Poděbradských novinách)
25.5. čtené kázání (sborový zájezd)
25.5. Sborový zájezd – br. Josef Lounek dodal program („Do srdce Českomoravské vysočiny za 
panenskou přírodou a dědictvím toleranční doby“)
1.6. - br. Pavel Dvořáček (br. Fér na synodu)

Seniorát

18. května – Rodinná neděle v Brandýse nad Labem
seniorátní den ml. Tento víkend a seniorátní výlet mládeže 10.5.

4. Sborová pošta

Pozvánky na církevní akce budou vystaveny na nástěnce.

5. Pastorační informace

Sestra Svobodová pravidelně obchází jubilanty se sborovými dopisy

6. Hospodářské informace

 Ekklésie byla vymalována.
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 Návrh na „kalich“ byl představen, bude projednáno na příští schůzi staršovstva.
 Staršovstvo též projednalo možnosti rekonstrukce, či úprav hrobu br. faráře Jelena. 

Jednolitá kamenná deska by stále zhruba 50.000,- Kč. Staršovstvo jednomyslně schválilo 
založení jednoúčelového fondu pro financování rekonstrukce hrobu.

 Je podaná žádost na MÚ o umístění vývěsky před faru a čekáme již delší dobu na vyjádření
(souhlas). M.Fér úředníky opět kontaktuje.

7. Finanční informace

Dorazila část dotace města na poukázky na činnost (zhruba 30 tisíc)

8. Různé

Je třeba provést revize spotřebičů (P.Kubíček, L.Ruml)
Budou pokračovat rozhovory o budoucnosti sboru.
Staršovstvo souhlasí s pořádáním veřejné sportovní akce v areálu zahrady 23.5. 2014

Závěr

Příští schůze staršovstva mimořádně ve středu (zahájení: J.Lounek) 28.5.2014

Svítá 298

– konec zápisu –

Zápis schválen dne:

br. Martin Fér, v.r. br. Vladimír Rudajev, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel
předseda staršovstva

presbyter
účastník schůze

zapisovatel
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