
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 6. října 2016

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

Omluveni: J. Dubová, J. Mičánková, L. Ryglová, 

Členů s hlasovacím právem: 10 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Mat 5, v38-39; Sv 235 L.Ruml

2. Ohlédnutí

Proběhla polabská evangelická pouť, večer Ekklésia (židovští básníci), dny evropského kulturního 
dědictví. Náboženství pro děti je jedno, v pátek od 15:30h. Početná skupina konfirmandů je nyní 
spojena dohromady. V novinách vyšel článek o dětském táboře. Skončil vikariát Jiřího Šamšuly.

3. Před námi

Sbor

9.10. Bob Baštecký
16.10. sborový den - host: Bernard Martin: Setkání v Kristu s mexickými křesťany,
           oběd: raclette (uvařit brambory a přinést okurky - M.Povolný, K.Slavíková)
21-23.10. víkendovka pro děti
30.10. neděle díkčinění
11.11. 17h noční orientační procházka
13.11. možné seniorátní dny v Poděbradech
15.11. Ekklésie s Jiřím Schneiderem „Labyrint dnešního světa - (ne)bezpečné místo k životu?“
27.11. 1. Adventní neděle, Martin Fér
29.11. koncert Mamáter
18.12. dětské divadlo

Seniorát

9.10. instalace br. faráře Jiřího Kvapila v Brandýse nad Labem
6.11. instalace nového kazatele Miroslava Erdingera na Mělníku

Církev

30.10. ordinace nových kazatelů - Jiří Šamšula - na Vinohradech
5.11. konvent ve Velenicích

4. Sborová pošta

Ze střediska humanitární pomoci Diakonie přišla nabídka partnerství. Jedná se o občasné 
uspořádání přednášek (např. Ekklésia), sbírek, či jiných propagačních činností. Pokud bychom 
chtěli být partnerským sborem, bylo by vhodné mít určenou osobu, která se o rozšíření informací 
bude starat. Bude vloženo do ohlášek.
Byla vyhlášena sbírka pro Diakonii (2x za rok). V Poděbradech bude uskutečněna na 1. adventní 
neděli.
Diakonie v Libici nad Cidlinou slaví 25 let.
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5. Pastorační informace

Zemřela s. Anna Němcová ve věku nedožitých 90 let. Rozloučení se bude konat ve středu 12.10. v 
naší modlitebně od 14h.
Proběhl pohřeb s. Daičové s velkou účastí.

6. Hospodářské informace

Pouze jednou přišel pracovat člověk na VPP (očištění a nátěr oken na verandách).
Trafostanice (výkup pozemku) – zatím žádná reakce z ČEZu.
Na stavebním úřadě probíhá změna druhu užívání budovy u kostela.

7. Finanční informace

Sbírky: Sociální a charitat. pomoc – Díkčinění (30.10.), Jubilejní toleranční dar – sbor. Den 
(16.10.)
Odeslána žádost na Nová zelená úsporám (výměna oken) – na asi 150 tis. Kč

8. Různé

Bude zakoupen přenosný informační stojan před kostel.
Grantový systém církve - nápady na využití.
Staršovstvo podpořilo nákup stolního fotbalu.
Gloriet
Probourána zeď k cyklostezce, připravují se vrátka (pozinkovaný plech)
Počet DMS se sice zvyšuje, ale nijak dramaticky.

Závěr

Sv 353

Příští schůze staršovstva (zahájení: L.Ryglová) 3.11.2016

– 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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