Poděbradský seniorát – informace
únor 2013
* 27. ledna 2013 zemřel ve věku 85 let farář Miroslav Hejl. Bratr farář Hejl působil
ve sborech Opolany, Jičín, Horní Čermná a Kostelec nad Orlicí. Rozloučení s ním se uskuteční v sobotu
2. února v 14.00 v kostele ČCE v Chocni.
* 18. ledna vykonal seniorátní výbor vizitační návštěvu ve sboru v Libenicích.
* Poděbradský SOM vás zve na „Zpívání v Kolíně“ 16. -17. února od 17.00. Se svou tvorbou přijede
seznámit dvojice mladých a nadějných autorů křesťanských písní Martin Hrdlička a Matouš Kotek.
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 11. února 2013 v 16.00 v Libiši.
* Pastorální konference bude v úterý 10. února 2013 v 9.00 v Poděbradech. Kázání na postní období
si připraví Lukáš Ondra. Bonus bude mít Michal Šimek. Hostem bude Jan Dobeš PhD z Kolína.
Promluví na téma „Únor 1948 po 65 letech“.
* Očekáváme ze synodní rady informaci o evidenčních dotaznících. Prosíme, abyste je vyplnili
a odeslali dle instrukcí.
* Připomínáme prosbu poradním odborům seniorátu, aby seniorátnímu výboru sdělili, jaké akce
a v kterém čase plánují. Podle toho sestavujeme plán seniorátních akcí, který v tomto zpravodaji
zveřejňujeme.
HOSPODAŘSKÉ INFORMACE:
I. Výkazy sborového hospodaření za rok 2012 a rozpočet na rok 2013.
Prosíme, abyste posílali seniorátní účetní Janě Dobrkovské v termínu od 1. do 10. března 2013 výkazy
sborového hospodaření za rok 2012 a rozpočet pro rok 2013 (tiskopis výkazu je každoročně uvedený jako
příloha sborové zásilky č. 1 na adrese www.e-cirkev.cz). Posílejte je elektronicky na adresu:
jana.dobrkovska@seznam.cz. Současně je pošlete podepsané ve dvou vyhotoveních na adresu Jana
Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá Boleslav. Společně s vyplněnými formuláři pošlete rovněž
výsledovku a rozvahu. Doporučujeme, abyste se v případě nejasností obrátili na sestru Dobrkovskou. Ráda
Vám poradí.
II. Provedení inventarizace.
Připomínáme vám nutnost provést k 31. prosinci 2012 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků. Dbejte,
prosíme, na správný postup provedení inventarizace:
1) Jmenování inventarizační komise – učiňte tak na schůzi staršovstva a zapište to do zápisu.
Inventarizační komise má mít minimálně 2 členy (nemusí to být členové staršovstva). Podklady jim předává
účetní, pokladní, příp. správce budov.
2) Vyhotovení zápisu o inventarizaci
Protokol o provedené inventarizaci - vzor:
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozene-soubory/inventarizace.rtf
3) Výsledky inventarizace projednejte na schůzi staršovstva (do 28. února 2013)
Podrobnější informace o provádění inventarizace najdete v „Pomůcce pro sborové pracovníky“:
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/sites/default/files/prilozenesoubory/pomucka_pro_sborove_pracovniky.doc
III. Schválení výsledků hospodaření na výročním sborovém shromáždění.
Na výročním sborovém shromáždění projednejte a schvalte:
1. výsledek hospodaření za rok 2012
2. proúčtování vykázaného hospodářského výsledku za r. 2012 (zisku/ztráty)
3. rozpočet na rok 2013
Vše zapište do zápisu!
Příklad: 1. Zpráva o hospodaření sboru za rok 2012 byla schválena/vrácena k přepracování.
2. O zisku/ztrátě sborového hospodaření za minulý rok bylo rozhodnuto takto: Hospodářský výsledek za r. 2012
ve výši………Kč bude proúčtován do vlastního jmění (nebo: ze zisku bude posílen fond – uvést název fondu –
např. oprav, apod.).
3. Návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2013 byl schválen/vrácen k přepracování.
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Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013:
9. 3.
setkání kurátorů v Lysé nad Labem v 9.00 - synodní senior Joel Ruml: církevní restituce
20. 4.
presbyterní konference v Nymburce - nemocniční kaplan Pavel Ruml
24. 5.
Noc kostelů
30. 5. - 2. 6. synod ČCE
23. 6.
seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
2. - 9. 8.
seniorátní tábor mládeže
7. 9.
Polabská pouť
13. - 15. 9. celocírkevní slavnost k výročí vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou
4. – 6. 10. celocírkevní sjezd mládeže
2. 11.
konvent poděbradského seniorátu v Libici nad Cidlinou
* Další pastorálky:
12. 3. Kolín, kázání na Velikonoce Magdalena Ondrová, bonus Bob Baštecký, host Zdeněk
R. Nešpor - Je česká otázka otázka náboženská? 9. 4. Lysá nad Labem, kázání na svatodušní neděli
Hana Pfannová, bonus Miroslav Frydrych, host Štěpán Černoušek – O dnešním Rusku a včerejších
gulazích. 14. 5. Krakovany, kázání na trojiční neděli Emanuel Vejnar, bonus Helena Junová, host Samuel
Burian: Jsme děti Země, nebo děti Boží? 11. 6 Mšeno, kázání k 1150. výročí cyrilometodějské misie
Martin T. Zikmund – v rámci bohoslužeb se sv. večeří Páně (bez bonusu), Michal Šimek: Osudy
evangelických selských rodů v Mělnickém Vtelně v době kolektivizace.

Poděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické
Školní 44/1, 277 11 Libiš, podebradsky-seniorat@evangnet.cz
IČO 65601742, bankovní spojení 66249191/0100

podebradsky-seniorat.evangnet.cz
Adresa seniora: Krombholcova 548, 276 01 Mělník, tel. 315622482

