
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 12. února 2015

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

Omluveni: J. Hofman, L. Ryglová, E. Semecká, 

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 135, úvaha, modlitba, Sv 90 K.Slavíková

2. Ohlédnutí

Proběhla úterní ekumenická shromáždění, br. farář absolvoval farářský kurz, 
proběhlo setkání střední generace, „divadlo“ Čapek

3. Před námi

Sbor

2.-8.3. dovolená kazatele (zastupuje: Kateřina Roskovsová, tel: 737 814 404)
8.3. neděle – káže br.f. Bob Baštecký
15.3. neděle – sborové shromáždění (příprava zpráv o životě sboru (M.Povolný), hospodářské 
(J.Dubová), kavárnička (H.Exnerová), nedělka (L.Ryglová), střední generace (E.Semecká), mládež
(J.Lounek/T.Hudcovic))
22.3. neděle - káže br.f. Jan Krupa, sborový den (program pro děti – bude oslovena mládež 
(J.Lounek))
29.3. neděle – květná
20.5. středa – Ekklésie – Zdeněk Vojtíšek 
29.5. pátek – Noc kostelů (organizační skupina: J.Lounek, J.Dubová)
31.5. neděle – Sborový zájezd – po Husových stopách (bohoslužby Praha, místa reformace, 
Krakovec)
13.6. sobota – Husovské oslavy, Miloš Rejchrt; 14:30h Kolonáda – Maranatha Goslep Choir, 17.00
– Martin Chadima – přednáška (CASD); 19.30 Alfred Strejček – Koncert pro Mistra Jana (ČCE)

Seniorát

7.3. sobota - setkání kurátorů v Libici
7.3. sobota - zpívání mládeže v Kolíně
1.5. - seniorátní zájezd do Ochranova

Církev

28.2. - 7.3. kurz pro mladší mládež - Křížlice
7.-10.5. - Setkávání generací – Herlíkovice
3. - 7. června – Kirchentag ve Stuttgartu
mezinárodní teologická konference k MJH – 9.-12. dubna
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4. Sborová pošta

Seniorátní informace jsou dostupné na http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz
první postní neděli (22.2.) bude sbírka na evangelické tiskoviny
první postní týden proběhne akce zvaná „autopůst“
byl vyplněn evidenční dotazník (ekvivalent sčítání osob pro potřeby ústředí církve)
k nahlédnutí je nový mzdový řád pro kazatele (změna věkových stupňů)

5. Pastorační informace

Staršovstvo diskutovalo nad situací se sborovou mládeží. Mládež se schází velmi zřídka.

6. Hospodářské informace

Odkázaná nemovitost je prodána (resp. Smlouvy podepsány, vklad je na katastru)
V Choťánkách jsme získali v restituci pozemek (1,76 ha), podá se vklad na katastr (J.Dubová)
Staršovstvo vyřizuje formality k zahájení zaměstnaneckého poměru pomocníka pro údržbu areálu.
Plánované úpravy hrobu faráře A.Jelena budou činit zhruba 12.000,- Kč. Bude financováno z 
připraveného fondu.

7. Finanční informace

Byl zaplacen zbytek půjčky Salvátorskému sboru. V současné době je náš sbor bez dluhů.
Byl projednán návrh rozpočtu na rok 2015 s kladným hospodářským výsledkem. Staršovstvo 
schválilo návrh rozpočtu 2015.
Byla provedena inventura a inventarizační komise nezjistila žádné inventarizační rozdíly.
Staršovstvo schválilo nákup zahradní sekačky.

8. Různé

Staršovstvo schvaluje zapůjčení Ekklésie v termínu 14. či 15. 3. pro Miroslava Féra ml.
Br. farář připravuje program a téma na poděbradskou evangelickou pouť (přednáška, téma, 
gospelový sbor, muzikantská dílna)
Sestra Svobodová navrhuje na Ekklézii přednášku PhDr. Lenky Kusákové.

Závěr

Sv 353

Příští schůze staršovstva (zahájení: E. Semecká) 19.března 2015

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 17. února 2015

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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