
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 1. června 2017

Místo jednání: Farní kancelář ČCE Poděbrady, Husova 141

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

Omluveni: H. Exnerová, J. Mičánková, M. Svobodová

Členů s hlasovacím právem: 8 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

246; 5.Moj 6, v4-9; 322
Schůze byla zahájena setkáním s konfirmandy. Po krátkém vzájemném 
představení proběhla diskuze jak konfirmandi vnímali přípravu na konfirmaci.

M.Fér

2. Ohlédnutí

Vyšel svatodušní sborový dopis, proběhl synod, rodinná neděle v Nymburce a setkání mladší 
mládeže v Nymburce. Rám hrobu faráře Jelena opraven. Je připraveno zadání zahradníkovi.

3. Před námi

Sbor

25.6. bude kázat Anna Peltánová
Martin Fér – dovolená: 24.6.-1.7. a 7. - 20.8. 

Seniorát

Presbyterní konference - Český Brod: sobota 3. června
Seniorátní shromáždění JJ – v Nymburce bude 18. června

Ostatní

Město Poděbrady pořádá – Připomínku obětí holokaustu – pondělí 12. 6. od 8:00h
Zájezd Valašsko – Růžďka - Ratiboř 
Filmové večery - začnou po noci kostelů (9.6.)
Rodinná dovolená - Dětské tábory - Mládežnický pobyt
Objednána výstava „Reformace v Českých zemích“ – 15.-29. srpna

4. Sborová pošta

Sborová zásilka https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
Příspěvky z hojně navštíveného setkání: „Co by měl vědět každý presbyter“
Slovo synodu k volbám: http://synodcce.cz/slovo-synodu-k-volbam/
Poděbradský sbor bude v nástěnném kalendáři ČCE.

5. Pastorační informace

Křest – Jan Zvolský
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6. Hospodářské informace

Staršovstvo souhlasí s prodejem pozemku pod trafostanicí a navrhuje prodejní cenu 150.000,-
Projednán návrh projektu na rekonstrukci osvětlení v modlitebně a Ekklésii.

7. Finanční informace

 Staršovstvo odsouhlasilo, že minimální příspěvěk do sbírky Jeronymovy Jednoty bude 
20.000,- Kč, případně vyšší, dle výsledků sbírky.

 Sbírka pro Diakonii bude na svatodušní neděli, sbírka solidarity na pomoc sborům, které 
nejsou schopny platit personální fond, bude 18.6.2017

 Dotace města Poděbrady dorazily (62 300 na činnost ;17 000 na rok pro Gloriet ;12 700 na 
GlorietFest)

 Dotace MK na „Rok pro Gloriet“ (10 000), a požádán středočeský kraj (cca 30k).

8. Různé

Gloriet:
Projekt hotov (oprava na dvě fáze), zažádáno o nové závazné stanovisko, možno okamžitě začít.
Michal Novenko - varhanní koncert k výročí reformace 1. listopadu 2017 (Rok pro Gloriet)
Gloriet festival – 23. září, občerstvení, program pro děti, hudební multižánrové koncerty, divadla
Noc kostelů (9.6.): 
připravit prostory, zvuková aparatura (JonášF), v Glorietu kavárna - otevřeno do cyklostezky 
(Loučovi), do 19h uvádět návštěvníky (MichalP), vyklidit garáž (JanH, JitkaD), rozvěšení kronik a
fotografií (JanaF)

Závěr

Příští schůze staršovstva (zahájení: H.Exnerová) 7.9.2017

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 5.6.2017

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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