
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 13. listopadu 2014

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

Omluveni: J. Mičánková, L. Ruml, L. Ryglová, E. Semecká, 

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 135, 2.Kor 3, v17; Řím 8 v20-21; Sv 120 M.Svobodová

2. Ohlédnutí

 Ekklésia s prof. Lubošem Kropáčkem, téma: moje setkání s islámem
 Sborový den s Martinem Zikmundem k výročí Jana Kalvína
 dětský víkendový pobyt ve Svratouchu (počet cca 15 dětí)
 Seniorátní dny mládeže poděbradského seniorátu v Poděbradech
 Konvent zvolil na 1/3 úvazku seniorátní farářkou sestru M. Hofmannovou - od ledna 2015

3. Před námi

Sbor

 15-24.11. M.Fér dovolená (zastupuje H.Junová)
 16.11. neděle - s. Svobodová
 23.11. neděle 17h - divadlo Oskar a růžová paní (v modlitebně ČCE)
 30.11. neděle - 1. advent, VP
 1.12. pondělí 18h - koncert Mamáter
 13.12. sobota 18h - koncert GJP pro Diakonii
 21.12. neděle - divadlo v rámci bohoslužeb
 24.12. středa 16h - vánoční bohoslužby
 25.12. čtvrtek 9:45h - bohoslužby s VP
 ekumenická setkání 13.1. CASD; 20.1. ČCE; 27.1. ŘKC; vše v 18:30h

J.Dubová/J.Lou
nek

4. Sborová pošta

Dorazily pozvánky na sportovní pobyt v Janských Lázních, pobyt rodin s dětmi tamtéž. Nabídka 
dětských pracovních sešitů. Nabídka české biblické společnosti. Výzva na podporu křesťanů v 
Libanonu a Sýrii (+průvodní dopis synodní rady ČCE). Středisko humanitární pomoci vydává 
kalendář. Jsou k dispozici církevní kalendáře za 50,-Kč. Informace ústřední jednoty o rozdělení 
dotací. Církev nabízí tzv. Supervizi = pomoc proti vyhoření činovníků v církvi (faráři, 
staršovstvo). Kolínský sbor zve na promítání trezorového filmu "Smuteční slavnost" (1969) v 
pátek 21.11. ve 20h v Husově domě v Kolíně.  

5. Pastorační informace

6. Hospodářské informace

Prodej nemovitosti na Žižkově. Smlouva je připravena, nyní na posouzení u právníka (ošetření 
způsobu nabytí platnosti vlastnictví v souvislosti se zaplacením)
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Staršovstvo pověřuje Martina Féra a Michala Povolného k podpisu smlouvy o prodeji nemovitosti 
Rokycanova 406, Poděbrady.

Po návštěvě statika byl posouzen stav Glorietu. Očekáváme zprávu, na základě které bude 
vypracován stavební projekt. Akce proběhne v kooperaci s městem Poděbrady (fin.podpora).

Staršovstvo se dohodlo s br. farářem Bobem Bašteckým o pokračování spolupráce i v roce 2015

7. Finanční informace

Výzvy na sbírky pro Diakonii (23.11.), humanitární pomoc v Sýrii (7.12.) a také na Ukrajině

Splátka půjčky Salvátorskému sboru 40.000,-Kč bude provedena do 15.12. J.Dubová

Splátky Jeronymovy jednoty budou uhrazeny z daru GAW (Gustav Adolf Werke,
což je obdoba Jeronymovy jednoty v Německu)

Byl projednán předběžný hospodářský výsledek za rok 2014 a plnění rozpočtu.

Bude uzavřena dohoda o pravidelném úklidu objektu kostela s uklizečkou. J.Dubová

Byla jmenována inventarizační komise na rok 2015 ve složení J.Lounek, V.Rudajev, P.Kubíček

8. Různé

Návrh parkování na farské zahradě J.Lounek

Připravit seznam úkolů pro službu pro bohoslužby a prezentovat. M.Fér

Zajištění vánočního stromku, ozdob a svíček pro bohoslužby
J.Hofmann / 
J.Dubová

Od léta 2015 bude kronikářem br. Rudajev. Pro dočasnou činnost bude oslovena 
L.Ryglová.

J.Dubová / 
M.Povolný

Sestavit seznam úklidových činností s odhadem pracnosti J.Lounek

Taizé - budou osloveni potenciální lidé k pomoci o ubytování účastníků M.Fér

Staršovstvo projednalo možnosti zapojení sboru do diakonického projektu 
pomoci mladým lidem v krizových životních situacích. Byl projednán konkrétní 
příklad jak pomoci. Podrobnosti budou projednány na příští schůzi.

H.Exnerová / 
J.Dubová

Závěr

Sv 447

Příští schůze staršovstva (zahájení: L.Ryglová) 8.1.2015

– konec zápisu –                                                             Zápis schválen dne: 16.11.2014

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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