
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 4. dubna 2019

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni:
H. Bulíčková, J. Hofman, M. Fér, P. Kubíček, D. Kroupová, J. Maňásková, 
J. Lounek, M. Povolný, V. Rudajev, L. Ruml, L. Ryglová, M. Svobodová, 
M. Šuk;

Omluveni: J. Dubová, E. Tomanová, T. Hudcovic,  J. Richterová, E. Semecká, 
Z. Tesařová

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 239, Iz 50, v7 H. Bulíčková

2. Ohlédnutí

Proběhlo sborové shromáždění, sborový den, koncert Unicef a setkání kurátorů ze seniorátu.

3. Před námi

Sbor

7.4. – MF VP; 14.4. Květná neděle; 19.4. Velký pátek - bohosužby v 19h; 21.4. MF, VP; 28.4. 
sborový den - host D. Sinclair
19.4. budou bohoslužby z Nymburského sboru přenášet televize - v 09:50h

 čtvrtek 18.4. čtení pašijí od 19h v Ekklézii
 Velký pátek 19.4. budou bohoslužby od 19h
 28. dubna - Sborový den s Davidem Sinclairem – Skotská církev

služba: bude vyřešeno na další schůzi
 4. května - jarní sborová brigáda
 7. května v 18h -  Ekklésia s Alexandrem Flekem a Parabiblí
 19. května - odpoledne proběhne společná schůze staršovstev Kolína a Poděbrad
 24. května - Noc kostelů – přípravný tým: M. Šuk, J. Lounek, J. Dubová, L. Ryglová
 16. června - konfirmace - D. Káninská, M. Povolný, M. Brynych, K. Semecká

13. dubna od 10h - otevírají adventisté novou modlitebnu
Společné staršovstvo s Kolínem – 19. května – 15:30
Tábory - tábořiště „Na sluneční stezce“ - web s fotografiemi a popisem 

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

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

Seniorát:

13.4. seniorátní výlet do Prahy

4. Sborová pošta

Grantový monitoring – norské fondy
- Seniorátní informace
- Sborová zásilka (informace z ústředí)

Stránka 1 z 2

https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/
http://www.tompacov.cz/index.php?modul=web&stranka=taboriste


- Pozvánky: letní varhanní kurzy, Církev živě
- 14.4. pozvánka na slavnostní otevření nové modlitebny v Hořátvi
- Úmrtní oznámení sestry Magdaleny Horké

5. Pastorační informace

Br. Rudajev vedl besedu v Luxoru na téma: „Věda a víra“

6. Hospodářské informace

- popraskání zdi v kostele - pravděpodobně se trhlina rozšiřuje, bude provedena analýza základů
- na Faře probíhá malování
- Objednávka nového průtokového ohřívače vody do kuchyně - stačí 18kW
- Osvětlení modlitebny - bude zahájena rekonstrukce rozvaděče jako první etapa
- Gloriet: příští týden budou zahájeny práce na další etapě. Na GlorietFest byla obdržena dotace od
Ministerstva kultury.

7. Finanční informace

Pozemek pole je zakoupen - přišlo potvrzení o převodu nemovitosti. Je třeba podat daňové 
přiznání a zhotovit nájemní smlouvu.
Postní sbírka Diakonie bude 14.4.
Dotace na Gloriet krajského úřadu nebyla přiznána.

8. Různé

Vyjde ještě Velikonoční sborový dopis (včetně výzvy k darům na Jeronymovu jednotu)
Nový vikář - hledá se možnost bydlení.
Konference o strategickém plánu – podklady a výhledově videozáznam konference ZDE 
Na kávě po bohoslužbách neděli (19.5.) proběhne: rozhovor o přípravě nové agendy –  průvodní
dopis, komentář k     formulářům, 
Staršovstvo schvaluje pronájem prostor na následující termíny 25.5. (pouze kostel); 1.6. a 15.6.
(celý areál); 22.6. (celý areál); 29.6. (celý areál); 10.8. (celý areál); 14. 9. (celý areál) 
Plán akcí – 8.9. Polabská evangelická pouť
V březnu proběhla kontrola hasících přístrojů - platnost je prodloužena o další rok.

Závěr

Sv 147, Příští schůze staršovstva (zahájení: J. Dubová) 2.5.2019

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 7.4.2019

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/data/e/Z/F/2018-07-U34-Nove-bohosluzebne-.pdf
https://www.ustredicce.cz/rubrika/842-Ustredni-cirkevni-kancelar-Dokumenty-Strategicke-planovani/index.htm

