
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 5. března 2020

Místo jednání: farní kancelář, ČCE Poděbrady, Husova 141

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

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

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

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

Přikázání „nebudeš míti bohů jiných přede mnou“ 2.Moj,k20,v3; píseň Svítá 117 V. Rudajev

2. Ohlédnutí

Proběhlo seniorátní setkání kurátorů (účastnil se P.Kubíček) s výkladem, jak by měl fungovat sbor 
a dělba práce ve sboru. Kostel je vymalovaný, bohoslužby probíhaly v Ekklésii i s Večeří Páně.

3. Před námi

Sbor

4-8. července 2020 se koná minitábor (velký je 11-18.7.)
15-22. srpna sborová dovolená - chatky na jihu
Sborové shromáždění bude 29.března (v Ekklésii). Zprávy jsou připraveny, seznam členů s 
hlasovacím právem již visí na nástěnce, přehled hospodaření a návrh rozpočtu na další období 
také. Návrhy staršovstva na funkce během schůze jsou: předseda schůze (M.Fér), zapisovatel 
(J.Lounek), ověřovatelé zápisu (Z.Kolda, K. Soudná), revizor účetnictví na příští období 
(F.Povolný)
7.4. v 19h Koncert společnosti Otakara Vondrovice
8.4. 18:00 – Čtení pašijí
10.4. Velkopáteční bohoslužby v 9:45h
12.4. Velikonoční neděle
14.4. od 19h Ekklésie s Benjaminem Rollem
26.4. Sborový zájezd je domluvený s M. Bánocim (Teplice)
31.5. Konfirmace (L.Hofmanová, V. Brynych)
5. června - Noc kostelů (bude 
5.9. seniorátní polabská pouť
19.9. GlorietFest

Seniorát:

7. 3. Velenice koncert hitů 60.-90. let
18. 3. v Kolíně bude divadelní představení Oskar a Růžová paní
19. 3. Lysá nad Labem - pěvecký sbor Concordia University Wisconsin Kammerchor
21.3. seniorátní ples - Kutná Hora (počítá se s hojnou účastí kolínského a poděbradského sboru)
17.5. Seniorátní rodinná neděle + instalace seniora – Poděbrady
21.6. Seniorátní zasedání Jeronýmovy jednoty

Církev:

Co by měl vědět každý presbyter (Praha, Jungmannova ul.) – 28. března
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4. Sborová pošta

- Sborová zásilka – dopis pro presbytery s podněty k rozhovoru (plus webový dotazník 
vyplnit ideálně do 20. března) 

- Akce „Hlavu vzhůru“ – salár pět procent – letáky/web; spojit se sborovým dopisem
- Labyrint – scénické oratorium na motivy JAK (28. 3. v Praze)
- Evidenční dotazníky a výkazy hospodaření do 31. 3.

5. Pastorační informace

Doručování narozeninových dopisů bylo rozděleno mezi členy staršovstva.

6. Hospodářské informace

V kostele byla instalována nová světla. Byl projednán harmonogram dokončovacích a úklidových 
prací po malování v kostele.

7. Finanční informace

Staršovstvo souhlasí se zveřejňováním výše dobrovolných sbírek po bohoslužbách na webových 
stránkách, či jinde.

8. Různé

 Strategický plán byl probrán první bod „živý sbor“
 Sborový cyklo-výlet po pozemcích sboru proběhne pravděpodobně v sobotu 2.5.
 Partnerství se zahraniční církví bude projednáno na příštím staršovstvu
 7.3. proběhne jarní brigáda - úklid zahrady, navrácení nábytku do modlitebny
 14.3. bude sál Ekklésia využit k narozeninové oslavě člena sboru
 12-14.6. sborová voda - výlet na sjíždění řeky Berounky (přihlášky u M.Féra)

Závěr

Svítá 120

Příští schůze staršovstva (zahájení: V. Ryglová) 2.4.2020

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 8.3.2020

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchd3_KLAEsEczqk8hA9XOpj9HxPelCJIk6vonLMJuwni-ppw/viewform
https://www.ustredicce.cz/data/7/Y/E/2020-02-Postaveni-presbyteru-v.pdf
https://www.ustredicce.cz/clanek/6448-Sborova-zasilka-2-2020-unor/index.htm

