Sborový kalendář ČCE Teplice
sobota
1
Nový rok
neděle
2
Karina
pondělí
3
Radmila
úterý
4
Diana
středa
5
Dalimil
čtvrtek
6
Tři králové
pátek
7
Vilma
sobota
8
Čestmír
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9
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11
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Edita
pátek
14
Radovan
sobota
15
Alice
neděle
16
Ctirad
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NOVÝ ROK 2022
Den obnovy samostatného českého státu

09:30 – Bohoslužby + s vysluhováním Večeře Páně

17:30 - Staršovstvo
16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava
Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan

Pastorálka (Litoměřice, 9h – 15h)

09:30 – Bohoslužby

Alianční týden modliteb
Šachový on-line turnaj 20:00 – 22:00
18:00 - Alianční týden modliteb (Radek Kuchař) - BJB
Biblická hodina – NEBUDE
Konfirmační příprava – NEBUDE
18:00 - Alianční týden modliteb (Viacheslav Eliseev) – AC-CBH
Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan
18:00 - Alianční týden modliteb (Marek Janovský) – CB
15:00 – Klub dětí
18:00 - Alianční týden modliteb (Martin Bánoci) – ŘKC
18:00 - Alianční týden modliteb (Blahoslav Číčel) – ČCE
19:00 – Ekumenické setkání mužů

09:30 – Bohoslužby

Kontakt: evangelický farář – Martin Bánoci
Adresa: J. V. Sládka 2006/16, 415 01 Teplice

mobil: +420 722 695 008
web: www.cceteplice.cz
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pondělí
17
Drahoslav
úterý
18
Vladislav
středa
19
Doubravka
čtvrtek
20
Ilona
pátek
21
Běla
sobota
22
Slavomír
neděle
23
Zdeněk
pondělí
24
Milena
úterý
25
Miloš
středa
26
Zora
čtvrtek
27
Ingrid
pátek
28
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29
Zdislava
neděle
30
Robin
pondělí
31
Marika
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16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava
Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan
15:00 – Klub dětí
09:15 – Biblické příběhy v Mateřské školce Fráni Šrámka
18:00 – Mládež každého věků

09:30 – Bohoslužby
14:30 – Instalace seniora ÚS (Žatec)

Farářský kurz (Praha)
Farářský kurz (Praha)
Biblická hodina – NEBUDE
Konfirmační příprava – NEBUDE

Farářský kurz (Praha)
Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan

Farářský kurz (Praha)
Klub dětí – NEBUDE

Farářský kurz (Praha)
18:00 – Střední generace (v rodině Gaudynových)
09:00 – 12:00 – Vaření pro Květinu
09:30 – Bohoslužby

17:30 - Staršovstvo

Kontakt: evangelický farář – Martin Bánoci
Adresa: J. V. Sládka 2006/16, 415 01 Teplice

mobil: +420 722 695 008
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Stručný zápis ze zasedání staršovstva z 6. prosince 2021
 ohlédnutí za listopadovými akcemi (brigáda, sborový víkend, benefiční koncert pro
Majdalenku, pohřeb Anny Rejchrtové atd.)
 přehled nejbližších akcí (bohoslužby, adventní koncerty, pečení pro zdravotníky, koledy
v nemocnici, vánoční ztišení), rozpis služeb v kostele
 kaplanská služba M. Bánociho – probíhá (info mimo zápis: každou středu dvě hodiny)
 rekapitulace nesplněných úkolů (plynoměr v Duchcově, ozvučení kostela, opravy, klíče pro
staršovstvo atd.), velké opravy do budoucna
 stav na některých účtech sboru k 1.12.2021 – zaokrouhleno, v tisících: běžný účet 515,
pokladna 25, sbírky 73, salár 323, dary 127
 je třeba udělat pořádek v (ne)doplatcích a přeplatcích
 nové trvalé platby za plyn a elektřinu vzejdou ze setkání M. Bánociho, R. Jancykové
a H. Blažkové, které se uskuteční 15.12.2021
 přehled již investovaných částek – listopad 2021 (J&T BANKA 202 tisíc, Classic Invest
147 tisíc)
 do funkce sborového knihovníka se hlásí L. Bánoci a R. Gaudyn – byli staršovstvem pověřeni
(nehlasováno, oficiálně tedy zvoleni/pověřeni nejsou)
 co dál s Duchcovem: střecha zatím neřešena, obouchání omítky sehnáno za 9 000 Kč, zrušení
odpojení plynoměru od modlitebny v jednání, R. Gaudyn objedná statika na posouzení stavu
objektu, mluví se o pověření A. Šavel jednáním s husity – zatím neschváleno a jednání tedy
zůstává v gesci T. Ryšavého
 pro Majdalenku benefičně vybráno 28 100 Kč, návrh na dorovnání na 30 000 Kč neprošel
 poděkování účastníkům brigády 27.11. a Magdě Purchartové za workshop
 poděkování R. Jancykové a L. Jirsákové za pomoc při úklidu kanceláře
 7.1.2022 se s architektem Sedláčkem setkají M. Bánoci, R. Gaudyn a L. Richterová
 schváleno 5 000 Kč na knihy a balíčky coby vánoční dárky pro děti
 u vzácné knihy z roku 1615 se čeká na návrh z muzea, P. Jirsák se poptá synodní rady, zda by
také neměla zájem knihu vystavovat
 čeká se, co knihovníci navrhnou ohledně vytřízení knihovny
 letní tábor se bude konat v Křížlicích od 1. do 10. července 2022
 podány žádosti na dotace na pivní lavice (za sbor) a na skládací matrace (za Poradní odbor pro
práci s dětmi)
 příští rok bude do sboru pozván farář Roman Mazur, člen synodní rady, k besedě
o samofinancování
 schválen příspěvek vzdělávání ve sboru, přesná výše bude určena později – vyřizuje M. Bánoci
 staršovstvo děkuje M. Bánocimu za jeho dosavadní práci a sborovému shromáždění navrhne
jeho znovuzvolení na dalších 5 let (o poděkování nebylo hlasováno)
 M. Bánoci má nový návrh pro vizuál i obsah sborového webu, R. Jancyková osloví s realizací
J. Spodniaka a nebrání se spolupráci na aktualizaci webu
 příští schůze bude 3.1.2022 v 17:30 hodin
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Stručný zápis ze zasedání staršovstva z 28. června 2021
 Před zasedáním si presbyteři prohlédli budovu fary v Duchcově. Je ve špatném technickém
stavu, starší to chtějí řešit, návrhů je více. Bude třeba zjistit podmínky pro případný prodej.
 ohlédnutí za červnovými akcemi (křty, setkání s architektem Sedláčkem, rozloučení se
s. Horákovou, multižánrový festival, slib staršovstva)
 přehled nadcházejících akcí (krom bohoslužeb filmové večery, cyklo-dovolená a tábor pro
děti), služby, dovolená faráře
 stručné představení předsvatebních příprav
 opravy a vylepšení, přehled nájmů a energií v Teplicích i Duchcově
 přehled finančního stavu některých účtů ke konci května – zaokrouhleně v tisících Kč:
bankovní účet 452, pokladna 11, sbírky 21, salár 117, dary 34
 staršovstvo požádá br. Vondráčka o prověření elektroměrů v Duchcově
 drobné finance: proplácení výdajů faráři, poštovné, faktura, salár, dotace 8 000 Kč od seniorátu
na klávesy, výše repartic, dotace od města, výtěžek festivalu bude použit na příští akci
 můžeme od seniorátu žádat 11 000 Kč – schváleno, aby se zažádalo o lavice pro venkovní akce
 M. Jirsák připraví stručné zápisy ze zasedání staršovstva a články o církevních řádek,
M. Bánoci je bude distribuovat
 dluh Duchcova na Personálním fondu: něco odpuštěno, něco darováno od FS v Praze
Vinohradech, zbytek musí teplický sbor doplatit
 dotaz na výměnu kotle a jeho vyúčtování – vše v pořádku
 dotaz na rozpočtové určení příjmů – ve sboru není zavedeno
 Je k dispozici střednědobý plán sboru (ekonomika, správa, duchovní rozměr)? Bude připraven,
chystá se sborový víkend, kde se témata proberou.
 dotaz na aktuální pravidelné i jednorázové investice
 vedení kartotéky – M. Bánoci je ochoten službu přenechat tomu, kdo o ni projeví zájem
 P. Jirsák znovu zvolen poslancem Jeronýmovy jednoty
 L. Richterová informuje o blížícím se bleším trhu
 přílohou zápisu je tabulka funkcionářů staršovstva a různých služeb ve sboru

Stručný zápis ze zasedání staršovstva z 3. června 2021
 na funkci kurátora/kurátorky navrženi: R. Gaudyn, Š. Skalická, J. Pešková, T. Ryšavý a
L. Richterová
o T. Ryšavý a L. Richterová kandidaturu nepřijali, Š. Skalická se kandidatury vzdala ve
prospěch R. Gaudyna
o ostatní přednesli svou stručnou vizi vedení sboru
o tajnou volbou zvolen R. Gaudyn, J. Pešková je náměstkyní kurátora
 L. Richterová zvolena zapisovatelkou
 R. Jancyková zvolena pokladní (J. Spodniak bude pomáhat se statistikami a prací na počítači)
 H. Blažková zvolena účetní
 T. Ryšavý zvolen hospodářem (bývalý hospodář M. Jancyk mu bude se službou pomáhat)
 na návrh R. Gaudyna zřízena pozice koordinátorky pro práci s dětmi – zvolena M. Zvolánková
 podobně zřízena koordinátorka pro hudební doprovod – zvolena Š. Skalická
 další funkce budou projednány příště a slib staršovstva se bude konat při bohoslužbách 27.6.
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