Sborový kalendář ČCE Teplice
pondělí
1
Felix
úterý
2
Tobiáš
středa
3
Hubert
čtvrtek
4
Karel, Karla
pátek
5
Miriam
sobota
6
Liběna
neděle
7
Saskie
pondělí
8
Bohumír
úterý
9
Bohdan
středa
10
Evžen
čtvrtek
11
Martin
pátek
12
Benedikt
sobota
13
Tibor
neděle
14
Sáva
pondělí
15
Leopold
úterý
16
Otmar

LISTOPAD 2021

16:00 – Šicí dílna (Diakonie Doma)
18:00 – Staršovstvo

Památka zesnulých
16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava
09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan
15:00 – Klub dětí
09:00 – Pastorálka (Litoměřice)
18:00 – Střední generace – pátečníci
08:45 – Konvent ÚS (Třebenice)
09:30 – Bohoslužby (farář Martin Bánoci)

16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava
09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan
15:00 – Klub dětí

18:00 – Mládež každého věků + brynzové halušky
09:30 - Ekumenické setkání žen
Vzpomínkové shromáždění k 17. listopadu 1989
09:30 – Bohoslužby (farář Martin Bánoci)
17:00 - Benefiční koncert – Tutti Fagotti (v doprovodu R. Skalického)

16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava

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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středa
17
Mahulena,
Gertruda
čtvrtek
18
Romana
pátek
19
Alžběta
sobota
20
Nikola, Nikol
neděle
21
Albert
pondělí
22
Cecílie
úterý
23
Klement
středa
24
Emílie
čtvrtek
25
Kateřina
pátek
26
Artur
sobota
27
Xenie, Oxana
neděle
28
René
pondělí
29
Zina
úterý
30
Ondřej
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Den boje za svobodu a demokracii
09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan
15:00 – Klub dětí
09:00 – MŠ FŠ – vyprávění biblických příběhů

Celo-sborový víkend v Horní Blatné (19.-21.11.2021)

09:30 – Bohoslužby (záskok)

16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava
09:30 – Setkání maminek a dětí předškolního věků
10:00 – Nemocniční kaplan
15:00 – Klub dětí

19:00 – Ekumenické setkání mužů
09:00 – Vaření pro Květinu
10:00 – Celo-sborová brigáda + kotlíkový guláš

1. advetní neděle
09:30 – Bohoslužby (farář Martin Bánoci) + Brixiho komorní soubor

16:00 – Biblická hodina
18:00 – Konfirmační příprava

středa
1.12.
Iva
čtvrtek
2.12.
Blanka

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

mobil: +420 722 695 008
web: www.cceteplice.cz

Sborový kalendář ČCE Teplice
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Stručný zápis ze schůze staršovstva teplického sboru
Českobratrské církve evangelické – 03. října 2021, 08:00
 ohlédnutí za zářijovými akcemi (křest, svatba, bleší trh a další)
 chystané akce v říjnu a listopadu (konfirmace, šicí dílna, Pátečníci, křest, díkůčinění,
ekumenické setkání žen s paní Vondrovou, celo-sborový víkend a další), rozpis
varhanických i dalších služeb
 rozpis adventních koncertů, 4. z nich ještě v řešení
 T. Ryšavý navrhuje úklidovou brigádu na zahradě na 27.11.
 koordinací ekumenických setkání mužů po R. Gaudynovi nově pověřen R. Skalický
 pozvánky na seniorátní akce (diskuse k regionálním sborům, setkání mládeže,
konvent atd.)
 termíny křtů (Šulganovi 10.10., u Markových přesunuto na rok 2022)
 sborová pošta (faktury, Český bratr)
 velká tabulka oprav s určením, kdo a do kdy se o danou věc postará nebo postaral
(např. elektroměr v Duchcově, ozvučení kostela, padající části komínu z fary, klíče
od kostela pro staršovstvo atd.)
 do budoucna velké opravy, ne vše zatím schválené (renovace lustru v kostele,
bezbariérový vstup do kostela, střecha, Duchcov, výměna oken, nový plot kolem
zahrady)
 přehled vývoje na některých účtech – zaokrouhleno a v tisících Kč k 1.10.2021:
bankovní účet 500, pokladna 8, sbírky 61, salár 207, dary 102
 nájmy, platby za energie, přeplatek za plyn v Duchcově
 finanční sbírky (Evangelická akademie, pípa, charita), dotace, dar za svatbu,
zakoupení toneru
 Š. Skalická pověřena jednáním s L. Jirsákovou o jejím zájmu o službu sborové
knihovnice
 Co dál s Duchcovem? Dnes (3.10.) se bude rozhodovat na sborovém shromáždění o
přesunutí nemovitosti do zcizitelného majetku.
 Duchcov: zrušení účtu, 3 jeho elektroměry a 2 plynoměry
 pomoc pro Majdalenku (bleší trh, benefiční koncert?)
 dnes také setkání s architektem Sedláčkem (projekt přestavby kostela)
 je třeba k zimnímu spánku uložit trampolínu na zahradě
 návrh obsazení funkcí pro dnešní mimořádné sborové shromáždění (koho navrhnou
jako zapisovatele, verifikátora atd.)
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Okomentoval(a): [MJ1]: Je tohle prosím správně? Chápu to
dobře?

Sborový kalendář ČCE Teplice
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Stručný zápis ze schůze staršovstva teplického sboru
Českobratrské církve evangelické – 08. září 2021, 18:00
 ohlédnutí za akcemi v červenci a srpnu (křest, 2 svatby, filmové večery, oslavy
narozenin,
 tábor pro děti, cyklo-dovolená atd.)
 přehled nadcházejících akcí, služby, dovolená faráře
 konfirmační přípravy, biblické a další pravidelné akce začnou v říjnu
 termín konventu a sborového víkendu v Horní Blatné, pastorálka
 benefiční a adventní koncerty; sborová brigáda (datum zatím není známo)
 termíny svateb a křtů, předsvatební a předkřestní přípravy)
 nový kurátor R. Gaudyn zapsán na Ministerstvu kultury
 H. Blažková, P. Jirsák a R. Gaudyn projevili zájem o sborovou e-mailovou schránku
 detailní přehled oprav (co schází, kdo za co zodpovídá)
 finanční stav na některých účtech k 8.9. – zaokrouhleno v tisících Kč: b.ú. 495,
 pokladna 4, sbírky 49, salár 187, dary 100
 platby nájmů a energií v Teplicích i Duchcově
 druhou půlku pojistky v Duchcově uhradí husité
 starší se pokusí získat dotaci na prolézačky pro děti (k dispozici je 6 milionů Kč)
 schváleno, že 3.10. bude sborové shromáždění – o přesunutí duchcovské fary
 do zcizitelného majetku
 dopis o Majdalence se spinální svalovou atrofií – schváleno, že dostane výtěžek
blešího trhu
 informace o volebním konventu, výzva k rozvažování o vhodných kandidátech
 dál se řeší elektroměr v Duchcově
 schváleno 8 000 Kč na strunovou sekačku – koupí ji T. Ryšavý
 díky V. Vondráčkovi za novou sborovou tiskárnu; bude třeba zakoupit toner
 schváleno, že sbor si ponechá všechny 3 lednice kvůli větším akcím
 Setkání s architektem Sedláčkem. Kdy? Další prezentace projektu – nejprve návrhy
znovu
 předložíme členům na sborovém shromáždění.
 na pípu vybráno 6 500 z 20 000 Kč
 T. Ryšavý zjistí podrobnosti o univerzálním klíči pro starší, náhradníky a úklid
 sekání trávy, narozeniny a dary pro výročí
 je třeba zrušit bankovní účet Duchcova
 schváleno přijetí Saši Adlerové do sboru
 M. Bánoci nabízí besedy členů i nečlenů sboru na téma duchovní rozvoj
 L. Richterová se optá ohledně vzácné knihy z roku 1615
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