
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 3. října 2019

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, P. Kubíček, J. Maňásková, J. Lounek, 
M. Povolný, L. Ruml, M. Svobodová, M. Šuk, J. Tomeš

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 143, , Sv 165 P. Kubíček

2. Ohlédnutí

Proběhlo divadelní představení Radůz a Mahulena, dny evropského dědictví, seniorátní pouť a 
hojně navštívený GlorietFest,.

3. Před námi

Sbor

 6. října - M.Hofmanová
 13. října - zaháji činnost nový vikář Jordán Tomeš

 20. října - Díkčinění, káže Jordán Tomeš
 26. října - Brigáda na farské zahradě
 20. října – káva po bohoslužbách + rozhovor o nové agendě
 Víkendovka pro děti - zatím přeběžně při podzimních prázdninách
 12. listopadu 2019 a 7. dubna 2020 - varhanní koncerty spolku – 12. 11. a 7. 4. 2019
 17. listopadu - děkovné bohoslužby k připomenutí Sametové revoluce
 1. prosince - adventní tvoření po bohoslužbách
 22. prosince - dětské vánoční divadlo
 4-18. července 2020 je termín táborů
 15-22. srpna sborová dovolená - chatky na jihu

Seniorát:

12. října - Presbyterní konference v Kolíně - přednáší J. Šlerka
9. listopadu - Konvent

Církev:

4. – 6. 10. Sjezd mládeže Nové Město na Moravě (mládež bude mít dopravu a účastnický poplatek 
hrazenou sborem)

4. Sborová pošta

- Sborová zásilka – 
- Seniorátní granty (bylo zažádáno o grant na GlorietFest)
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- Návrh repartic (na náš sbor připadá 68.000,- Kč)

5. Pastorační informace

Svatba – Libuše Nováková (12. 10.)
Narozeninové  dopisy  byly  po  7  let  roznášeny  sestrou  Svobodovou.  Staršovstvo  ocenilo  a
poděkovalo za dlouholetou práci a obětavost v této činosti. Nadále budou narozeninové dopisy
roznášeny individuálně dle dohody každý měsíc různými členy sboru. Kdokoliv se může k pomoci
přidat.

6. Hospodářské informace

 smlouvy na pronájem pole byly podepsány a odeslány druhé straně
 osvětlení - v řešení
 Staršovstvo schvaluje podepsání smlouvy o provedení práce s Magdalénou Férovou na 

úklidové práce. Jana Férová již nebude tuto činnost vykonávat.
 Spadly hřebenáče ze střechy modlitebny - L. Ruml řeší náhradu
 Byl zakoupen nový termostat do kostela. Původní byl vadný.
 Gloriet - s památkáři se řeší drobné vzhledové nedostatky stavby

7. Finanční informace

20. října proběhne sbírka na sociální a charitativní pomoc
27. října proběhne sbírka JTD

8. Různé

 Staršovstvo probralo případné partnerství se skotskou církví
 Pronájmy prostor:

◦ 18-19. října proběhne psychologický seminář Evangelické teologické fakulty
◦ 18. října v kostele natáčení ZUŠ hudby

 listopad - Ekklézie - přednáška Doc. PhDr. Lydie Petráňové na téma „Vůdčí osobnosti 
předválečné evangelické mládeže“

Závěr

Sv 489

Příští schůze staršovstva (zahájení: J.Tomeš) 7.11.2019

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 8.10.2019

br. Martin Fér, v.r. br. Pavel Kubíček, v.r. br. Jakub Lounek, v.r.

kazatel, předseda staršovstva účastník schůze zapisovatel
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