
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 12. listopadu 2015

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, J. LounekM. Povolný, L. Ruml, 
V. Rudajev, K. Slavíková, J.Šamšula

Omluveni: M. Svobodová, H. Exnerová, J. Mičánková, L. Ryglová, E. Semecká, 

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 215, aktuální úvaha nad situací ve sboru J.Šamšula

2. Ohlédnutí

M.Fér byl s mládežníky a konfirmandy (asi 12) na celostátním sjezdu mládeže v Litoměřicích.
Proběhla sborová víkendovka v Kutné Hoře dětí s účastí asi (13 dětí).
Dobročinný koncert Tamburašů s účastí asi 50 lidí - vybralo se zhruba 3.300,-Kč.
Proběhl též konvent, kde se volil náměstek sen.kurátora a byl zvolen Tomáš Fér z Kolína.
Poděbradský sbor ukončil pracovní vztah s pomocným pracovníkem na zahradě A.Woldem.

3. Před námi

Sbor

pátek 13.11. od 17h Noční orientační procházka (Běhej Poděbrady)
neděle 15.11. - M.Fér + káva po bohoslužbách
čtvrtek 19.11. od 19h - Ekklésia s Filipem Čapkem (Od Bible k archeologii a zase zpátky)
neděle 22.11. - J.Šamšula
sobota 28.11. v modlitebně v Poděbradech - benefiční koncert GJP od 17h
neděle 29.11. - 1. adventní neděle + Večeře Páně
neděle 20.12. - 4. adventní neděle - dětské divadelní představení v rámci bohoslužeb + káva
čtvrtek 24.12. Štědrovečerní bohoslužby (M.Fér)
pátek 25.12. Boží Hod (J.Šamšula) + Večeře Páně
čtvrtek 31.12. v 19h silvestrovské setkání v Ekklézii
leden 2016 ekumenická setkání: úterý 12.1.; 19.1.; 26.1.

Seniorát

11-12.12. seniorátní mládež v Poděbradech

Církev

21.11. Mimořádný synod a instalace nové synodní rady

4. Sborová pošta

Nabídka cen energií, které byly dosud dostupné pro sbory, je nyní k dispozici i pro jednotlivé členy
sborů (informace M.Fér)
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Přišla směrnice o spisové poště. Informace z ústředí JJ o rozdělení darů.

5. Pastorační informace

Pan Vladimír Hrušák se začal účastnit sborového života. Bylo mu zařízeno a v případě jeho zájmu 
mu může být zaplaceno pravidelné koupání v centru sociálních služeb na Žižkově. Staršovstvo 
bude dbát na možnost pomoci v jeho sociální situaci, ale očekává i jeho zájem na změně jeho 
stavu.

6. Hospodářské informace

Proběhne další brigáda na úklid teras.

7. Finanční informace

V průběhu prosince proběhnou sbírky na Diakonii a Bohoslovce
Byla jmenována inventarizační komise ve složení P.Kubíček, V.Rudajev a J.Lounek
Stávající dohody o provedení práce s externími spolupracovníky sboru budou uzavřeny i na rok 
2016 (J.Férová, B.Baštecký, J.Síla)

8. Různé

Staršovstvo souhlasí s pořádáním veřejné sportovní události „Noční orientační 
procházka“ na sborovém pozemku organizované klubem Běhej Poděbrady.

Zajistit svíčky na Štědrý den J.Dubová

Bude zaměřen pozemek pod trafostanicí a nabídnut ČEZu k prodeji. L.Ruml

Závěr

Sv 46

Příští schůze staršovstva (zahájení: H.Exnerová) 7.1.2016

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 15.11.2015

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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