
Zápis z on-line schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy, 8.1.2021 od 19:00 
 
Přítomni (platforma ZOOM): Josef Bartošek, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel 
Stolař, Vladislav Vlasák, náhradnice Marta Philbrow-Kingová 
Omluveni: Aleš Bubla, Vlasta Matoušková  
 
 
1. Úvodní modlitba (J. Bartošek) 
2. Vedení bohoslužeb: 10.1. Josef Bartošek, dále od 17.1. do 14.2.2021 vždy Josef Bartošek nebo Šárka 

Grauová, podle domluvy. Text kázání pošle kazatel P. Stolařovi vždy do pátku, ten jej pak rozešle. 
Bohoslužby budou streamovány, bude třeba vylepšit technické vybavení (viz níže). 

3. Bohoslužby se konají za následujících podmínek (převzato z https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-
Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm), platnost prozatím do 21.1.2021: 

 bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10% míst 
k sezení (tj. u nás asi 14 osob) 

 před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce 

 účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky 
sedícími v jedné řadě sedadel 

 účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech 

 povinné roušky 

 povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání) 

 během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje 

 v rámci shromáždění zpívá max. 10 osob 

4. Služby pro rok 2021 jsou rozepsány na http://sobehrdy.evangnet.cz/node/1546, též učitelé NŠ. P. Stolař 
rozešle upřesněné úkoly služby. Hledá se jeden učitel NŠ, v jednání. 

5. Čtení Bible online pod vedením Šárky Grauové úspěšně pokračuje.  

6. Týden modliteb za jednotu křesťanů. Koná se 18.-25.1.2021, J. Bartošek jedná o ekumenické 
spolupráci, nebude příliš inzerováno. 

7. Všechny ostatní akce na faře se prozatím ruší. 

8. Sbírky mimo sbor: Sbírka na bohoslovce: 1190 Kč, seniorátní sbírka určená na pomoc malým sborům: 
1450 Kč, obě sbírky byly odeslány. 

9. Využití fary: Informace J.B.: Na faře strávila několik dní Karavana (ekumenický umělecky zaměřený 
spolek), měli velmi zajímavý program a velmi nám pomohli se štípáním a úklidem dřeva. 

10. Nabídka nových zpěvníků: UCK nás informovalo dopisem o vydání nového evangelického zpěvníku 
v roce 2021, zaváděcí cena bude 400--500 Kč při hromadné objednávce. Staršovstvo souhlasí 
s objednáním 100 ks zpěvníků plus 5 chorálníků. 50 zpěvníků bude ponecháno pro sbor, zbytek bude 
nabídnut členům sboru a dalším zájemcům ke koupi. (7 pro).  

11. Výzva Synodní rady – pokračování diskuze o buducnosti sboru (viz minulý zápis) – projednání se 
odkládá na prezenční jednání. 

12. Projektor aj.: Staršovstvo souhlasí s podáním projektu („mikrograntu ČCE“) pro zařízení k živému 
přenosu bohoslužebných setkání a dalších akcí v celkové výši 40 tis. Kč, se spoluúčastí ve výši 18 tis. Kč. 
(projektor cca 20 tis., kamera a stativ 2537 Kč, notebook) (7 pro) (připraví P. Stolař, termín konec ledna) 

13. Výročního sborové shromáždění. Bude se konat 7. nebo 14.3., rozhodneme příště. 

14. Technické záležitosti: 

a. Dokoupíme pelety pro topení v kotli, cena do 30 tis. Kč (7 pro), objedná P. Goby. 



b. V patře na faře protéká splachovač na WC, necháme zkontrolovat a opravit p. Martinku (7 pro), 
zajistí P. Stolař 

15. Příští schůze se koná v pátek 5.2. od 19 hodin (na faře nebo on-line, podle situace). 

16. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 

 
 


