Sborový kalendář ČCE Teplice
neděle
1
Svátek práce
pondělí
2
Zikmund
úterý
3
Alexej
středa
4
Květoslav
čtvrtek
5
Klaudie
pátek
6
Radoslav
sobota
7
Stanislav
neděle
8
Státní svátek

09:30 - Bohoslužby
Nemocniční kaplan
17:00 - Staršovstvo
Biblická hodina a Konfirmační příprava – NEBUDE
17:00 - Benefiční koncert pro Diakonii! Koncert Jardy Svobody
(kostel apoštola Pavla – Červený kostel v Ústí n/L)
Nemocniční kaplan
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)
09:00 - 12:00 – Úřední hodiny
15:00 - Klub dětí

Pastorálka (Litoměřice, 9h – 15h)

09:30 - Bohoslužby + vysluhováním Večeře Páně
Návštěva FS ČCE Poděbrady

pondělí
9
Ctibor
úterý
10
Blažena
středa
11
Svatava

Nemocniční kaplan

čtvrtek
12
Pankrác

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny
15:00 - Klub dětí

pátek
13
Servác
sobota
14
Bonifác
neděle
15
Žofie
pondělí
16
Přemysl

KVĚTEN 2022

16:00 - Biblická hodina
18:00 - Konfirmační příprava
Nemocniční kaplan
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)

18:00 - Ekumenické setkání mužů

Benefiční koncert – Zbyšek Jonczy
09:30 – Bohoslužby
20:00 – Filmový večer (film bude upřesněn)
Nemocniční kaplan
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úterý
17
Aneta

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

středa
18
Nataša

Nemocniční kaplan
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)

čtvrtek
19
Ivo
pátek
20
Zbyšek

09:00 - 12:00 – Úřední hodiny
15:00 - Klub dětí

sobota
21
Monika
neděle
22
Emil
pondělí
23
Vladimír
úterý
24
Jana
středa
25
Viola
čtvrtek
26
Filip
pátek
27
Valdemar
sobota
28
Vilém
neděle
29
Maxmilián
pondělí
30
Ferdinand
úterý
31
Kamila
středa
1. 6. 2022

09:00 – Příběhy v MŠ FŠ
18:00 – Mládež každého věků

09:30 - Bohoslužby
Nemocniční kaplan
16:00 - Biblická hodina
18:00 - Konfirmační příprava
Nemocniční kaplan
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)
09:00 - 12:00 – Úřední hodiny
15:00 - Klub dětí
17:00 – Táborová porada
18:00 - Střední generace v rod. Skalických

09:30 - Bohoslužby
Nemocniční kaplan
17:00 - Staršovstvo
16:00 - Biblická hodina
18:00 - Konfirmační příprava
Nemocniční kaplan
Setkání maminek a dětí předškolního věků (dle domluvy)
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Stručný zápis ze zasedání staršovstva z 4. dubna 2022

 ohlédnutí za březnovými akcemi (setkání střední generace u Gaudynových, přednáška
s uprchlíkem ze Sýrie, setkání s imámem, návštěva mešity, výroční sborové
shromáždění atd.)
 10.4. bude kázat senior Pavel Pokorný
 chystané akce (vyprávění Blažkových o cestě do Izraele, brigáda na zahradě, návštěva
farního sboru z Poděbrad, 4.6. setkání v Řehlovicích, 5.6. sborový den, 23.4. svatba Rút
Jelínkové a Radka Zajace atd.)
 J. Pešková informovala o pastorálce, která proběhla v Úštěku
 stav na některých účtech sboru k 1.4.2022 v tisících Kč: běžný účet 633, pokladna 11,
sbírky 18, salár 76, dary 4
 probíhá archová sbírka na opravy bytu v Duchcově, zatím vybráno 8 700 Kč
 opravy v Duchcově (jako příprava pro ubytování Ukrajinců) stály zatím 50 989 Kč,
ve sbírkách a na odpuštěné provizi od architekta Sedláčka vybráno zatím 62 000 Kč;
mnoho vybavení darováno, přiložen seznam dalších potřebných věcí; 6.4. brigáda
v Duchcově; T. Ryšavý dohodne s husity postup prací a jejich financování
 sbor dostal od seniorátu 10 000 Kč na pivní stoly pro festival Doma na zahradě, 2 283 Kč
doplatí ze svého
 starý promítací stroj darován muzeu v Mostě (jednomyslně schváleno)
 sborová zahrada pronajata Mráčkovým na křtiny za dobrovolný dar dle jejich úvahy
 s. Jancyková obdržela razítko pro svou pokladní službu
 zaplaceny zálohy na sborovou cyklodovolenou
 80. narozeniny sestry Kittlerové proběhnou 17.9. na lodi
 na tábor v Křížlicích zatím přihlášeno 20 dětí
 oprava společenské místnosti by měla být hotova do adventu
 modlitebna zdarma poskytnuta kazateli Z. Jonczymu pro pořádání adventního koncertu
 příští schůze proběhne 30.5. od 17:00
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SERIÁL O CÍRKEVNÍCH ŘÁDECH
Díl 3. - Další méně známé části Církevního zřízení
Pokračujeme tím, co se načalo v minulém díle, tedy výčtem méně známých (avšak často
užitečných) ustanovení Církevního zřízení:

6) Mimořádné zasedání sborového shromáždění nebo staršovstva se uskuteční, pokud o to
požádá alespoň třetina členů daného orgánu. Například zasedání staršovstva svolává jeho
předseda, ale zde je vidět, že je možné zajistit konání zasedání i mimo jeho plány, stejně tak
zasedání sborového shromáždění i mimo plány staršovstva.
7) Farář a kurátor dohlížejí na to, aby církevní orgány jednaly a usnášely se ve shodě s
Církevním zřízením a církevními řády.
8) Proti rozhodnutím církevních orgánů je možné se odvolat k vyšší instanci. Podrobněji to řeší
§ 20 a také Řád o správě církve, oddíl E (Církevní dohled a opravné prostředky). Pokud tedy
například i samotné sborové shromáždění jako nejvyšší orgán sboru nějak rozhodne a některý
člen se s takovým rozhodnutím nechce smířit a je třeba toho názoru, že dané rozhodnutí
porušuje církevní řády nebo jiné právní předpisy, nemusí se s daným rozhodnutím jen trpně
smířit, ale může podat odvolání seniorátnímu výboru.
9) Farář je zaměstnancem církve, ne sboru, ale se sborem uzavírá tak zvanou "povolací
listinu", která určuje vzájemné povinnosti mezi sborem a farářem.
10) Pokud má sbor peníze shromážděné na určitý účel (třeba i vázané v konkrétním fondu v
účetnictví), může pouze sborové shromáždění rozhodnout o jejich využití pro jiný účel.
Samozřejmě jde o to, zda sbor v tomto ohledu není vázán například darovací smlouvou, která
by takovou změnu pro část peněz znemožňovala.
11) Nejen duchovní, ale i staršovstvo má pečovat o bohoslužebná shromáždění a o duchovní
život rodin sboru. Starší se také starají o hospodaření, ekumenické vztahy, misijní činnost a
dohlížejí na dodržování církevních řádů.
12) Krom konventu a synodu může církev svolat i tak zvaný "generální sněm", který jediný
může (na základě předchozího usnesení synodu) rozhodnout o spojení ČCE s jinou církví.
Svolává ho syn
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