Poděbradský seniorát – informace
leden 2014
* Seniorátní výbor na své prosincové schůzi jmenoval novým předsedou poradního odboru pro práci
s dětmi Jonatana Hudce, kazatele v Mladé Boleslavi. Virilním členem seniorátního odboru mládeže
pak Ondřeje Zikmunda, kazatele v Kutné Hoře.
* 13. prosince se v Poděbradech konalo vánoční seniorátní setkání mládeže, zúčastnilo se ho kolem
40 mládežníků z celého seniorátu i odjinud. Díky za organizaci pěkného setkání patří seniorátnímu
odboru mládeže, vánoční úvahu připravil farář Jaroslav Kučera z Krakovan. Díky také kazatelům,
kteří svou mládež k účasti na setkání povzbudili nebo dokonce na setkání doprovodili či dovezli.
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna od 14.15 v Poděbradech
* Pastorální konference bude v úterý 14. ledna v Poděbradech. Kázání si připraví Helena
Junová. Hostem bude starozákonník Jan Rückl s přednáškou: Literární aspekty dějin textu
Starého zákona.
* Farářský kurz se koná v Praze od 27. do 31. ledna. Je nazvaný: Quo vadis ČCE? (Kam kráčíš
ČCE?) a bude se z různých stran zabývat směřováním naší církve. Podrobný program je na webu
Spolku evangelických kazatelů: http://spek.evangnet.cz. Prosíme sbory, aby své kazatele na dobu
kurzu nejen uvolnili ze sborové práce, ale k účasti je i povzbudili.
* v souvislosti s rozhovorem o budoucnosti sborů a církve připravujeme seniorátní setkání k tomuto
tématu. Bude se konat v sobotu 8. března (místo bude upřesněno). Očekává se účast především
kurátorů, místokurátorů, příp. dalších presbyterů (kazatelé se rozhovoru budou věnovat na březnové
pastorálce). Na programu bude shrnutí rozhovorů ve sborech seniorátu, rozhovor o možném
budoucím směřování, možnostech či struktuře seniorátu. Rozhovor bude také pomocí seniorátnímu
výboru při vypracovávání seniorátní strategie, kterou musí do konce března odeslat dále.
* termín odeslání výsledků z rozhovorů o budoucnosti sborů, je konec ledna, nejpozději ale 5. února.
Dle pokynů v manuálu o vedení rozhovoru pošlete prosím na seniorátní výbor 1) krátkou informaci
o průběhu a výsledcích rozhovoru, 2) odpověď na okruh otázek v odstavci H - Plán našeho sboru,
3) staršovstvem upřednostňovaný model financování církve a naložení z finanční náhradou za
nevydaný majetek.
Další informace
* K začátku roku patří po stránce organizační příprava sborových shromáždění, výkazů hospodaření,
inventarizací, vyplňování evidenčních dotazníků. Prosíme, abyste vše včas učinili a odeslali patřičné informace přijdou ve sborové zásilce ze synodní rady a v únorovém seniorátním zpravodaji.
* Z postesknutí revizorů seniorátního hospodaření ve zprávě pro konvent se ukazuje, že v některých
sborech opakovaně neprobíhá vše, jak má - zvláště chybí správně provedené inventarizace,
neexistence vnitřních směrnic, podpisových vzorů a dalších náležitosti. Nutno podotknout, že tady
nejde o nějaké zbytečné nařízení církevní, ale o dodržování zákonů ČR. Na seniorátním webu
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz v sekci "užitečné dokumenty" naleznete pomůcky a vzorové
dokumenty,
obrátit
se
můžete
i
na
seniorátní
účetní
Janu
Dobrkovskou
(jana.dobrkovska@seznam.cz), která v případě potřeby pomůže či poradí.
* Prosíme, abyste se ve staršovstvech odpovědně věnovali možnostem, které přicházejí z ústřední
církevní kanceláře a jsou spojeny s připojením k hromadným smlouvám, které církev uzavřela s
poskytovateli různých služeb. Jedná se zejména o možnosti zvýhodněného pojištění budov, odběru
energií, levnější vedení účtu u České spořitelny a volání v tzv. "Církevní mobilní síti". Tímto
způsobem lze ušetřit podstatné (tisícové až desetitisícové) finanční částky.
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