
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 21. dubna 2016

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, 

Omluveni: J. Mičánková, M. Svobodová

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 118, zamyšlení nad spěchem dnešního světa J.Lounek

2. Ohlédnutí

Pašije, Velikonční večerní bohoslužby, sborové shromáždění v Ekklézii, byl pokácený ořech a 
proběhly pravidelné pobohoslužební rozhovory u kávy a čaje.

3. Před námi

Sbor

neděle 8.5. Bob Baštecký
neděle 15.5. M. Fér (Svatodušní neděle, VP)
neděle 22.5. J. Šamšula
neděle 5.6. čtené bohoslužby – H.Exnerová
neděle 12.6. P. Dvořáček, křest Lucie Říhové (staršovstvo souhlasí se křtem)
neděle 26.6. J. Šamšula

neděle 5.6. sborový zájezd do Dobříše
pátek 10.6. Noc kostelů
11.-12.6. Hudební víkend (dílna) s L.Moravetzem – pro děti, mládež, příp. varhaníky
od 9. 7. Sborová dovolená
od 14.8. dětský tábor
10.9. Polabská evangelická pouť

Seniorát

22-24.4. Seniorátní dny mládeže (Mšeno)

Církev

17-21.5. Synod 
19.6. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty

4. Sborová pošta

- seniorátní informace duben – nástěnka, seniorátní web (bude vyvěšeno na nástěnce)
- výzva k výčtu nezcizitelných nemovitostí (bylo stanoveno: kostel, fara a celý areál)
- potvrzení osvědčení o ohlášení veřejné sbírky
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- povolení kácet ořešák (v období vegetačního klidu a náhradou 3 ovocné stromy)
- setkání křesťanů střední Evropy v Budapešti 7. - 10. července – prodloužené přihlašování  (bude 
vyvěšeno na nástěnce)
- telefon – opět se platí za linku, staršovstvo souhlasilo se zrušením pevné linky (vyřídí: M.Fér)
- svolání synodu
- (ne)oprávnění uzavírání sňatku výpomocnými kazateli (ordinovaný presbyter NEmůže oddávat)
- informace – nový evangelický zpěvník (bude vydán pravděpodobně v roce 2018)
- výsledky dotazníku o výuce náboženství a seznam používaných pomůcek a literatury
- nabídka červnové rekreace seniorů v Chotěboři (bude vyvěšeno na nástěnce)
- materiály ke Dni země v nedělní škole
- výběrové řízení na pozici generálního sekretáře/ky Ekumenické rady církví
- nabídka pomoci od církevní pracovnice pro komunikaci s médii

5. Pastorační informace

- zemřela s. Husáriková
- křest – Lucie Říhové
- plánován svatební obřad: Radovan Holý, pátek 10. června

6. Hospodářské informace

- výměna oken – výběr dodavatele na základě porovnání třech nabídek (staršovstvo odhlasovalo 
výběr dodavatele Ečer (poměrem Ečer/Mados/Stuchlík - 8:2:0)
- Gloriet – zahájena veřejná sbírka, a je třeba oslovit sponzory – oslovit podnikatele, další dotace, 
koncerty, publicita)
- podlaha v Ekklésii bude opravována v průběhu letních prázdnin
- brigáda pro úklid zahrady a teras bude v sobotu 28. května 2016 (kuchyňka a kostel J.Dubová, 
pro organizaci zahradních prací se nikdo nepřihlásil)

7. Finanční informace

- schválená dotace města na činnost
- sbírky: svatodušní neděle – Diakonie, duben květen – sbírka darů JJ, červen – sbírka solidarity

8. Různé

- Chybí světlo nad sporákem v kuchyni (zadáno stavební komisi)
- manuál pro výběr saláru (vypracuje skupina: M.Fér, J.Dubová, M.Povolný)

Noc kostelů:
- 17:00 - 19:00 – Orientační procházka (J.Lounek)
- 19:00 – Koncert WeKvět (M.Svobodová)
- Kýta na 18h (L.Ryglová)
- Výstava knih, kronik, fotografií (M.Fér, J.Šamšula)
- 17:00 - 19:00 Pro děti pečení
- Po koncertě - O sboru, komentovaná prohlídka (M.Fér)
- Zpívání z našich zpěvníků…(Svítá)
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Sborový zájezd, 5.6. (odjezd v 8:00h):
Dobříš – bohoslužby nově od 10.30 
Před bohoslužbami procházka po zámeckém parku. Po bohoslužbách další program: Příbram – 
doly (www.muzeum-pribram.cz), Strž – vila K.Čapka
cena autobusu cca 9000,- návrh ceny: 250,- Kč dospělý, dítě 100,- Kč.
Program zajišťuje L.Ruml, autobus L.Ryglová

Staršovstvo schválilo zapůjčení prostor Ekklézie na 20.8. sestře Exnerové

Závěr

Sv 23

Příští schůze staršovstva (zahájení: M.Povolný) 26.května 2016

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: datum

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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