
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 2. května 2019

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

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

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Iz 62, v6; Sv 369 J.Dubová

2. Ohlédnutí

velikonoce, sborový dopis velikonoční, čtení pašijí, sborový den, promítání Izrael, školení 
vedoucích humanitárních základen

3. Před námi

Sbor

 4. května - jarní sborová brigáda
 7. května v 18h -  Ekklésia s Alexandrem Flekem a Parabiblí
 19. května – v 15:30 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

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:

11. 5. presbyterka Český Brod - liturgie
23.6. seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty

Církev:

16. - 18.5. synod Praha

4. Sborová pošta

- Seniorátní informace
- Sborová zásilka   není nová (zatím)

5. Pastorační informace

 manželé Davidovi – chtějí při bohoslužbách připomínku výročí jejich svatby
 Probíhá předsvatební setkávání s budoucími novomanžely Hofmannovými
 Br. J. Hampl děkuje za narozeninový dopis
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https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/content/zmeny-v-liturgii-presbyterni-konference-cesky-brod
http://www.tompacov.cz/index.php?modul=web&stranka=taboriste


6. Hospodářské informace

- proběhlo malování interiéru fary
- Statik opět zkontroloval praskliny, které se od poslední kontroly zvětšily. Dohodl se způsob 
nápravy. Nyní se pokoušíme najít zhotovitele se zkušenostmi v této oblasti stavebnictví-
rekonstrukce.
- Gloriet – v pondělí 6.5. začne stavba další etapy
- budeme řešit otázku klavíru v modlitebně, současný nástroj je ve špatném stavu

7. Finanční informace

nejsou

8. Různé

 stále hledáme možnost bydlení pro nového vikáře
 Byly projednány pravidla hlasovacích práv členů sboru

Do seznamu hlasovacích členů budou zapsáni ti, co splňují obě následující podmínky:
 platí salár
 účastní se bohoslužeb, pokud jim v tom zdravotní stav, či jiné objektivní příčiny 

nebrání
 Výhledově: rozhovor o přípravě nové agendy – průvodní dopis, komentář k     formulářům
 Pronájmy prostor – 25.5. (jen kostel); 1.6. (jen kostel); 15. 6. (oslava), 22. 6. (oslava), 29.

6. (celý areál), 5.7. (jen kostel) 10. 8. (celý areál); 14.9. (oslava); 
 Plánujeme Polabskou evangelickou pouť

Závěr

Sv 353, Příští schůze staršovstva s konfirmandy (zahájení: M. Fér) 6.6.2019

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 19.5.2019

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

