
Zápis ze zasedání staršovstva
poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické

Datum: 21. dubna 2020

Místo jednání: On-line, http://meet.jit.si/ccepodebrady

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

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

Členů s hlasovacím právem: 9 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 5

Téma: Kdo/do kdy

1. Úvod

2. Ohlédnutí

Čtení pašijí online, stejně tak Velikonoční a další bohoslužby online. Založeny tzv. „večery 
v karanténě“ Probíhají pravidelné akce. Pozitivní ohlasy na zřízení online bohoslužeb.

3. Před námi

Sbor

 od 27. dubna – mohou být bohoslužby s účastí do 15 osob, staršovstvo se shodlo, že je pro 
náš sbor nereálně limitovat na 15 osob.

 od 11. května – lze uspořádat bohoslužby s účastí do 30 osob, staršovstvo operativně 
rozhodne

 další plán uvolňování:
◦ od 25. května - s účastí do 50 osob (= od 31. května)
◦ od 8. června - bez omezení počtu přítomných osob (= 14. června)

Plánovaná slavnost konfirmace bude odložena na září.
12. června - Noc kostelů (je přesunuta, není jasné, co se může a co ne – zatím s tím počítáme – 
jednoduchý program)
5.9. seniorátní polabská pouť
19.9. GlorietFest

Seniorát:

21.6. Seniorátní zasedání Jeronýmovy jednoty

Církev:

Synodní rada vydala pokyny k obnovení veřejných bohoslužeb (zajištění hygieny při požádání)

4. Sborová pošta

5. Pastorační informace

13.4. zemřel bratr Milan Hajský.

6. Hospodářské informace

Byl prořezán kaštan na zahradě, díky bratru Burianovi. Bratr Martínek a rodina Semeckých vetvě 
poklidila a odvezla. A P.Kubíček pořezal větší kusy. Při odvozu poškozena vrátka, bude napraveno.
Bylo objednáno dětské hřiště z akátu, jako náhradu za staré, rozpadající se na farské zahradě.
Koberec v modlitebně bude vyčištěn (M.Povolný prověří)
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7. Finanční informace

Kampaň „5 procent“ je v našem sboru efektivní. Několik příkazů přibylo, několik se navýšilo. 
Sbírky funguji i online. Sbírka v neděli 26.4. bude určena na Diakonii (Covid19)

8. Různé

 Gloriet – dostali jsme závazné stanovisko pro opravu (restaurování) čuček.; do měsíce by 
se měla začít dodělávat zeď

 M. Povolný navrhuje nechat si zpracovat nabídku na solární ohřev vody (investice do 
budoucích úspor)

Závěr

Příští schůze staršovstva bude operativně svolána a pravděpodobně opět online

– konec zápisu –

Zápis schválen dne: 26.4.2020

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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