
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 4. září 2014

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni:
J. Dubová, H. Exnerová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. Lounek, 
M. Povolný, L. Ruml, V. Rudajev, L. Ryglová, E. Semecká, K. Slavíková, 
M. Svobodová

Omluveni: J. Mičánková,  

Členů s hlasovacím právem: 11 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Mt 25, v14-30; píseň EZ 178 V. Rudajev

2. Ohlédnutí

Proběhl bohatý sborový program: dětský tábor, ekumenická bohoslužba na Jezeře, sbor pronajal 
prostory pro účely svatebního obřadu a slavnosti.

3. Před námi

Sbor

7.9. neděle - rodinné bohoslužby
28.9. neděle - Díkčinění (VP)
5.10. neděle - Bob Baštecký (M. Fér na sjezdu mládeže)
13.9. neděle - Polabská evangelická pouť - progr. pro děti, odpoledne koncert skupiny Augenblick
služby: M.Svobodová, E.Semecká, K.Slavíková, H.Káninská
2.11. se zúčastní soborových dnů Martin Zikmund s přednáškou "O Kalvínovi"
v listopadu přislíbil účast Luboš Kropáček na Ekklésii
Pravidelný program:

 Nedělní škola - letošní cyklus nedělní školy je věnován "církevnímu roku". S učiteli 
nedělky je porada v pátek 5.9. Sestra Svobodová požádala o vyškrtnutí z pravidelných 
učitelů nedělní školy. Jako náhradník je i nadále ochotna vyučovat. Učitelé nedělní školy 
jsou pro tento rok: J.Dubová, J.Férová, M.Hofmannová, T.Hudcovic, H.Káninská, 
L.Ryglová, E.Semecká. V ohláškách bude zmíněno, že hledáme další učitele.

 Maminky s dětmi - ve čtvrtek 4.9. byla zahájena pravidelná setkání
 Proběhne schůzka s konfirmandy, kde se dohodne termín setkávání.
 Střední generace se sejde ve středu 17.9. v 19:30h

Seniorát

20.-21.9. Sion
28.9. neděle 14:30h - Slavnost otevření kostela ve Velenicích (Joel Ruml)

Církev

3.-5. října Sjezd evangelické mládeže v Kroměříži (sbor proplatí jízdné a účastnický poplatek)

4. Sborová pošta

Usnesení synodu je k dispozici na webových stránkách (www.e-cirkev.cz)
Dozorčí rada Diakonie rozhodne o sloučení středisek pod Diakonii střední Čechy
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5. Pastorační informace

6. Hospodářské informace

Byl zakoupen vysavač.
Doarzily obrazové panely na dětské kresby pro výzdobu Ekklésie a zadní místnosti.

Objednaná vitrína před kostel má vadu - název na krycím skle obsahuje chyby. 
Bude reklamováno a dodavatel vyzván k návrhu řešení

M.Fér

Půjčení prostor církvi adventistů 19. září a pro účely koncertu GJP - 26.9. v 18:00h

Pozveme odborníka na vyčištění kotle na faře

Prodej nemovitosti - probíhá

Bylo navrženo zakoupit ozvučující aparaturu a bezdrátový mikrofon. Návrh bude dále projednán.

7. Finanční informace

Sbor obdržel peněžní dar ze Švýcarska v hodnotě 62.000,- Kč.

Město nabízí dotaci na úhradu nákladů energií neziskových organizací - 
zpracovat žádost, dodat podklady

J.Dubová

Repartice na příští rok jsou navrženy ve výši 37.870,- Kč na celocírkevní a seniorátní repartice 
jsou navrženy ve výši 7.000,- Kč

8. Různé

Probíhá stěhování kanceláře (pracovny) do archívu.

Příprava konventu:
zvolení konventuálové: Michal Povolný, Pavel Kubíček, Vladimír Rudajev
1. náhradník: Ladislav Ruml, 2. náhradník: Jakub Lounek, 3. náhradník: Jan Hofmann
zvolený člen seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty: Pavel Kubíček, náhradník: Vladimír 
Rudajev

Změny Církevního zřízení: Změna ordinované služby (platnost ordinace v případě, že již dotyčný 
není presbyterem); Změna o rozšíření pravomoci o výpovědi ze zaměstnaneckého poměru a 
postavení kazatele mimo službu.
Obě změny byly staršovstvem odsouhlaseny.

Vánoční divadlo – je nutné se postarat o organizační zajištění.

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: L.Ruml) 9.10.2014

Sv 401

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 8.9.2014

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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