
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 7. února 2019

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni:
H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, P. Kubíček, J. Lounek,  M. Povolný, 
V. Rudajev,  L. Ruml, M. Šuk;
náhradníci:  J. Maňásková, M. Svobodová

Omluveni: J. Hofman, D. Kroupová, E. Tomanová, J. Richterová, L. Ryglová, 
Z. Tesařová, T. Hudcovic, E. Semecká,  

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 147, Mt 5 v13-16 (čtené kázání M. Pfanna), Sv 120 M. Svobodová

2. Ohlédnutí

Proběhla lednová ekumenická shromáždění, sborový den, instalace Martina Bánociho v Teplicích a
víkendovka konfirmandů a mládeže v Jasenné.

3. Před námi

Sbor

Bohoslužby 10.2. – MF; 17.2. - MF; 24.2. - Míla Hofmannová; 3.3. - MF; 10.3. - MF (sborové 
shromáždění); 17. 3. - Míla Hofmannová; 24.3. - David Šorm; 31. 3. - MF

 10. března - sborové shromáždění – zprávy (termín 17.2.): zpráva staršovstva (M. Fér), 
zpráva za staršovstvo (P.Kubíček),  o hospodaření (J.Dubová), nedělní škola (L. Ryglová), 
kavárnička (J. Egerová), maminky s dětmi (M. Hofmannová), za mládež (bude určeno)

 24. března -  Sborový den s Davidem Šormem – téma: evangelické toleranční školy
služba: H. Bulíčková; pro oběd bude osloven J. Felkr (M. Povolný)

 28. dubna - Sborový den s Davidem Sinclairem – Skotská církev
služba: bude vyřešeno na další schůzi

 7. května -  Ekklésia s Alexandrem Flekem a Parabiblí
 24. května - Noc kostelů – přípravný tým: M. Šuk, J. Lounek, J. Dubová

Br. farář v Izraeli na poušti – 15.-25. března
Tábory - tábořiště „Na sluneční stezce“ - web s fotografiemi a popisem 

 dětský 7.7. - 13.7.
 minitábor 29.6. - 3.7. 

Rodinná dovolená 17. - 24. 8. (Chatky na jihu - Majdalena, Třeboňsko)

Seniorát:

2. – 3. 3. Seniorátní mládež - deskohraní
16. 3. Setkání kurátorů - Lysá

Církev

Farářský kurz 1.2. na pedagogické fakultě (po farářském kurzu):
Konference ke strategickému plánu
- 30.3. Co by měl vědět každý presbyter III? 
- Přehled celocírkevních akcí + přihlašování na akce
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https://prihlasky.srcce.cz/
https://www.ustredicce.cz/data/j/w/g/2019-01-Prehled-celocirkevnich.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/Y/S/k/2018-11-Co-by-mel-vedet-kazdy-.pdf
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/pozvanka_-_setkani_kuratoru_2019.pdf
http://podebradska-mladez.evangnet.cz/
http://www.tompacov.cz/index.php?modul=web&stranka=taboriste


4. Sborová pošta

- Grantový monitoring
- Seniorátní informace
- Sborová zásilka (informace z ústředí) - leden
- Rozdělení seniorátních mikroprojektů

5. Pastorační informace

Sestra Svobodová i nadále obchází a navštěvuje členy sboru, rozesílá gratulace k významným 
životním jubileím.

6. Hospodářské informace

 místnost na půdě - byl zhotoven projekt s rozpočtem (313 tis.) a požadavky na zahájení 
stavby, realizace se předpokládá příští rok

 popraskání zdi v kostele – očekáváme vyjádření statika

7. Finanční informace

 Byl projednán a schválen návrh rozpočtu na rok 2019, který bude předložen ke schválení 
sborovému shromáždění.

 Staršovstvo schvaluje dar administrovanému sboru ve Chlebích ve výši 17.000,- Kč.
 Přehled pravidelných odběrů časopisů a tiskovin – ČB – 15ks; Protestant 5ks; Evangelický 

kalendář 15ks, NKD 10ks, sbírka kázání 3ks (sníženo na 1ks); příručka pro učitele nedělní 
školy (3 ks); Hesla JB (6ks)

 Gloriet - vrácena část dotace Ministerstvu kultury ve výši 115.659,- Kč
◦ zažádáno o krajskou dotaci ve výši 145 000,-

 Podepsána dohoda o provedení práce s J. Férovou, J. Sílou a M. Férem.
 Proběhla schůze inventarizační komise, s jejmiž závěry bude staršovstvo seznámeno na příští schůzi

8. Různé

Divadelní spolek Jiří – uvede v pátek 6. září v areálu našeho sboru představení Radůz a Mahulena 
(7.9. je Polabská pouť)
Staršovstvo schválilo evidenční dotazník sborů za rok 2019.
Konference o strategickém plánu – podklady a výhledově videozáznam konference ZDE 
Výhledově: rozhovor o přípravě nové agendy – průvodní dopis, komentář k     formulářům, 
Staršovstvo schvaluje pronájem prostor na následující termíny 25.5. (pouze kostel); 15.6. (celý
areál); 22.6. (celý areál); 29.6. (celý areál); 10.8. (celý areál); 14. 9. (celý areál) 
Možné akce: společné staršovstvo s Kolínským sborem, výjezdní zasedání staršovstva, sborový 
víkend, sborový zájezd - tato témata budou probrána na sborovém shromáždění.

Závěr

Sv 353, Příští schůze staršovstva (zahájení: M.Šuk) 7.3.2019

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 10.2.2019

br. Martin Fér, v.r. br. Vladimír Rudajev, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel, předseda staršovstva účastník schůze zapisovatel
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https://www.ustredicce.cz/data/r/c/3/2018-07-U34-Nove-bohosluzebne-.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/e/Z/F/2018-07-U34-Nove-bohosluzebne-.pdf
https://www.ustredicce.cz/rubrika/842-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Strategicke-planovani/index.htm
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjLJwml0xbZcd6qkp5A
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/mikroprojekty_ps_na2019.pdf
https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/senioratni_informace_2019-2.pdf

