
Zápis ze schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy, 1.11.2019 od 19:00 
 
Přítomni:, Pavel Goby, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel Stolař, Michal Šourek, 
Vladislav Vlasák; náhradník: Bohuslav Černý 
Omluveni: Aleš Bubla, Jiří Fojtů; Marta Kingová 
 
 
1. Úvodní modlitba (M. Šourek) 
2. Staršovstvo děkuje všem, kteří se svou obětavou prací podíleli na zajištění sborového bazaru. Konání 

v příštím roce je potřeba zvážit.   
3. Povolání J. Bartoška farářem: žádost předána seniorátnímu výboru, zároveň J. Bartošek podal žádost o 

obnovení souhlasu k ordinované službě. Až budou žádosti schváleny, svoláme sborové shromáždění. 
4. Vedení bohoslužeb: 3.11. Olga Navrátilová (SVP), 10.11. Michal Šourek, 17.11. Pavel Kašpar, 24.11. 

Josef Bartošek, 1.12. René Hudec (SVP), 8.12. Joel Ruml. V jednání je obsazení bohoslužeb 15.12. a 
29.12. Dne 22.12. bude provedena vánoční hra pod vedením Petra Wagnera, 25.12. budou společné 
sváteční bohoslužby s náboženskou obcí Čerčany CČSH vedené P. Wagnerem.  

5. 17.11. se bude konat sborová neděle, po bohoslužbách bude debata o událostech 17.11.1989 a 
následujících 30 letech. Úvodní slovo pronese Pavel Kašpar. 

6. V neděli 1.12. od 18 hodin proběhne v kostele adventní koncert Mammas&Mammas. Obec Soběhrdy 
nabídla zajistit příspěvek na drobné občerstvení. P. Stolař napíše žádost.  

7. Na jaře proběhne v kostele výstava obrazů Ondřeje Balcara, zajišťuje P. Stolař. 
8. Proběhla první biblická hodina v Ládví vedení M. Šourkem, další bude 19.12. od 14:30. 
9. Tým učitelů nedělní školy posílí Pavlína Hradečná, staršovstvo jí za ochotu děkuje. 
10. Obsazení fary: obdrželi jsme žádost od Archy o poskytnutí místnosti pro nocleh jednoho učitele jednou 

týdně. Žádosti vyhovíme, podmínky domluví P. Stolař. Zároveň budeme hledat nájemce farního bytu na 
jeden rok (úkol – všichni). 

11. Klíčů od fary je dostatek, presbyteři či náhradníci, kteří jej nemají, si jej vyzvednou v kanceláři. Klíčů od 
kanceláře není dostatek, přiděláme sedm (úkol – V. Podroužek). 

12. Sdílené úložiště dokumentů pro staršovstvo zřídíme na Dropboxu (úkol – J. Rataj). 
13. Staršovstvo děkuje V. Vlasákovi za zajištění čištění a revize komínů na faře.  
14. P. Stolař a V. Podroužek zprovoznili kotel na pelety, byly popsány ventily. Probíhají jednání s Ondřejem 

Hradečným o úpravě vedení s vyřazením akumulačních nádob kvůli úspoře (P. Stolař). 
15. Zápisy staršovstva budou vyhotovovány ve dvou verzích (veřejné a interní), veřejná verze bude 

vyvěšována v kostele a na sborovém webu, interní verze bude ke stažení na úložišti staršovstva. (úkol – J. 
Rataj, zastupuje V. Vlasák) 

16. Příští schůze se uskuteční v pátek 6.12.2019 od 19 hodin na faře. 
17. Zakončení modlitbou Páně 
 
 
Zapsal Jan Rataj 
 
 
 


