
Zápis ze schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy, 3.1.2020 od 19:00 
 
Přítomni: Aleš Bubla, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel Stolař, Michal Šourek; 
náhradníci: Bohuslav Černý, Marta Philbrow-Kingová 
Omluveni: Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vladislav Vlasák  
 
 
1. Úvodní modlitba (M. Šourek) 
2. Povolání J. Bartoška farářem: v neděli 5.1. se uskuteční sborové shromáždění s volbou J. Bartoška 

farářem sboru. Staršovstvo schvaluje aktualizovaný seznam členů sboru s hlasovacím právem (v příloze). 
(6 pro). 

3. Vedení bohoslužeb: 5.1. Michal Šourek (SVP), 12.1. Josef Bartošek, 19.1. Petr Wagner a Ladislav 
Heryán, 26.1. Eva Potměšilová, 2.2. Josef Bartošek, 9.2. Josef Bartošek. 

4. Biblické hodiny v Ládví: úterý 21.1. (M. Šourek), zajistíme dovoz. 
5. P. Stolař podal informaci o setkání se starostou obce (účastnil se i P. Goby). (a) Obec Soběhrdy se 

distancuje od aktivit „Nadačního fondu pro rozvoj Soběhrd a okolí“. (b) Obec shání prostor asi 60-80 m2 
(poštovna). (c) Starosta nemá námitek proti případnému nedělnímu či večernímu zvonění zvonem na 
kostele. 

6. Staršovstvo souhlasí s poskytnutím prostor na faře pro víkendové setkání s Ladislavem Heryánem 17.-
19.1. (6 pro). 

7. Program na jaro: (a) výstava obrazů Davida Balcara (termín bude upřesněn), (b) noc kostelů.  
8. Sborový výlet: R. Hudec navrhuje výlet do Moravče, staršovstvo souhlasí (6 pro). 
9. Sborové ohlášky i další dokumenty budou nahrávány na sdílené úložiště na Dropboxu. 
10. Je objednán teploměr s připojením na internet a spínač, P. Stolař bude informovat o zapojení a funkci 

(hlídání teploty nad nulou na faře). 
11. P. Stolař připravil návrh žádosti o podporu seniorátu („mikroprojekt“) „Dovybavení půdní noclehárny pro 

víkendová setkání mládeže, dětí a hostů“ s rozpočtem 34 tis. Kč, požadovaná dotace 19 800 Kč. 
Staršovstvo s podáním žádosti souhlasí a jmenuje komisi pro výběr zařízení hostinské místnosti ve složení: 
M. Philbrow-Kingová, M. Stolařová, V. Podroužek. (6 pro) Po vybavení budeme prostory nabízet sborům 
Pražského seniorátu. 

12. Staršovstvo s díky přijímá nabídku psacího stolu od sboru Jižní Město. Dovoz domluví P. Stolař nebo V. 
Podroužek. 

13. Staršovstvo děkuje sboru v Dobříši za poskytnutí šatstva pro bazar. P. Stolař pošle sboru poděkování. (6 
pro) 

14. Dar sboru Sedlec-Prčice byl odeslán, dostali jsme poděkování. 

15. Zvon: V. Podroužek a J. Rataj opatří informace o možnostech (zařízení plus cena) a s variantami seznámí 
staršovstvo. 

16. Výroční sborové shromáždění se bude konat 8.3.2020. 

17. Příští schůze se uskuteční v pátek 7.2.2020 od 19 hodin na faře. 
18. Zakončení modlitbou Páně 
 
 
 
Zapsal Jan Rataj 
 
 
 


