
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 3. prosince 2019

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

Přítomni: H. Bulíčková, J. Dubová, M. Fér, P. Kubíček, J. Lounek,  V. Rudajev,  
L. Ryglová, M. Šuk, J. Tomeš

Omluveni: J. Hofman, J. Maňásková, M. Povolný, L. Ruml, E. Tomanová, T. Hudcovic, 
J. Richterová,  Z. Tesařová, D. Kroupová, M. Svobodová,  E. Semecká,

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Sv 118; 2.Moj. 23, v1 J. Lounek

2. Ohlédnutí

Proběhla Ekklésia s L. Petráňovou, setkání k 17. listopadu, adventní tvoření. V Lysé se konal 
konvent.

3. Před námi

Sbor

 14. prosince - adventní koncert Kvítek a WeKvět od 16h
 22. prosince - dětské vánoční divadlo
 24. prosince bohoslužby v 16h (M. Fér)
 25. prosince bohoslužby s VP od 9:45h (J. Tomeš)
 29. prosince bohoslužby (M. Ondrová)
 31. prosince společný Silvestr
 5. ledna - Novoroční bohoslužby s Večeří Páně (M. Hofmanová, J. Tomeš)

Dlouhodobější výhled:
 4-18. července 2020 je termín táborů (velký pravděpodobně 11-18.7.)
 15-22. srpna sborová dovolená - chatky na jihu

Seniorát:

6. - 7.12. Seniorátní vánoční setkání mládeže v Poděbradech
30.1.-2.2. Víkendovka seniorátní mládeže - Velká Lhota
21.3. seniorátní ples - Kutná Hora (počítá se s hojnou účastí kolínského a poděbradského sboru)

4. Sborová pošta

- Seniorátní informace 
- Sborová zásilka – 

o Vydán nový rádce pro povolávání farářů – před každou volbou faráře požádat 
Seniorátní Výbor o určení výše úvazku (na základě tabulky)

o Podpora rozvojových projektů (žádosti o celocírkevní granty)
o Fond klidného stáří – informace o záměru a prosba o podporu
o Dopis kurátorům
o Co by měl vědět každý presbyter - 4. setkání: 28. března 2020
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https://www.ustredicce.cz/data/6/R/K/P1-Standardni-napln-2019.xlsx
https://www.ustredicce.cz/rubrika/11-Sborova-zasilka/index.htm
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/senioratni_informace_2019-12.pdf&nid=710


5. Pastorační informace

Narozeninové dopisy byly rozdány členům staršovstva k předání jubilantům.

6. Hospodářské informace

- byla podána žádost o prořez stromů
- informace o zahájení stavebního řízení Choťánky
- osvětlení – v Ekklésii je renovované – díky Pavlu Kubíčkovi
- hřebenáče na střeše jsou opraveny– díky Laďovi Rumlovi

7. Finanční informace

Sbírky
 na první adventní neděli proběhla sbírka na středočeskou Diakonii
 na Boží Hod sbírka na bohoslovce a vikariát

Schváleno předfinancování bydlení Jordana Tomeše bylo schváleno staršovstvem v souladu s 
postupy ČCE (dohoda o využívání bytu pro služební účely). Sbor přispívá 3000,- Kč na nájem a 
2000,- Kč na energie.
Staršovstvo se usneslo, že přispěje jednorázově za poděbradský sbor do fondu klidného stáří 
částkou 10.000,- Kč (viz. sborová zásilka v bodě č.4) z fondu sociálních potřeb.

8. Různé

 Strategický plán budeme postupně procházet na zasedáních staršovstva. Bude se tvořit i 
strategický plán sboru.

 Vánoční balíčky pro děti budou připraveny opět na divadlo (J. Dubová, J. Povolná)
 Na jaře bude zorganizována cyklo-projížďka po pozemcích (J.Lounek)
 Partnerství se zahraniční církví - je třeba zahájit diskuzi
 Plán akcí – sborový zájezd na jaře do Teplic (Milešovka, bývalý vikář M.Bánoci). M. Fér 

zjistí možnost termínu zájezdu 26.4.2020
◦ Velikonoce 12. dubna
◦ Noc kostelů 5. června

Závěr

Sv 489

Příští schůze staršovstva (zahájení: J. Maňásková) 9.1.2020

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 6.12.2019

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/g/Q/T/Strategicky-plan-CCE-do-roku-2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1y3jWZqNA7tZ4qTFK5ZlJtVl23Y9lKdbn

