
Zápis ze on-line schůze staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 5.3.2021 od 19:00 
 
Přítomni: Josef Bartošek, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel 
Stolař, Vladislav Vlasák 
Host: Šárka Grauová (od bodu 5) 
Omluven: Aleš Bubla  
 
 
1. Úvodní modlitba (J. Bartošek) 
2. Vedení bohoslužeb: 7.3 Josef Bartošek, 14.3. Josef Bartošek, 21.3 Josef Bartošek, 28.3. Šárka Grauová. 

2.4. (Velký Pátek, 18:45) Josef Bartošek a Petr Wagner, 4.4. (Boži Hod velikonoční) Josef Bartošek a Petr 
Wagner. K oběma velikonočním bohoslužbám rozešle kurátor předem dotazník k účasti (Doodle) a 
v případě většího zájmu se bohoslužba bude opakovat dvakrát. Aktuální podmínky pro konání bohoslužeb 
lze nalézt na https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-
opatrenich/index.htm (maximálně 10% kapacity kostela, 2 metry odstup, chirurgické roušky nebo 
respirátory, bez hromadného zpěvu, pouze pro účastníky z okresu Benešov). 

3. Čtení Bible online každou středu úspěšně pokračuje. Staršovstvo děkuje Šárce Grauové za organizaci. 

4. Postní duchovní osvěžení 6.3. je odloženo na neurčito z důvodu pandemie. Pobyt jarovského staršovstva 
i Karavany se ruší. 

5. Staršovstvo prohovořilo se Šárkou Grauovou její práci ve sboru. Staršovstvo souhlasí s podánm návrhu 
na jmenování Šárky Grauové pastorační pracovnicí ve sboru (úvazek 0,25, do 31.12.2022). (8 pro). J. 
Bartošek připraví se Š. Grauovou dokumenty potřebné k podání návrhu (do 31.3.). Šárka Grauová 
současně požádá o ordinaci. Od Šárky staršovstvo očekává zejména biblickou a pastorační práci i 
kazatelskou činnost (což už dělá). 

6. Diskuze o buducnosti sboru. P. Stolař dostal vyplněný dotazník od 5 presbyterů či náhradníků a dvou 
dalších členů sboru. Všichni zbývající presbyteři jsou vyzváni k vyplnění dotazníku. P. Stolař pak 
materiály rozešle a diskuze proběhne na některé z příštích schůzí, která se bude moci konat prezenčně.  

7. Výročního sborové shromáždění se v době pandemie konat nebude (viz odkaz na pravidla z UCK výše). 
Potřebné dokumenty projedná a schválí staršovstvo. Návrh zprávy o životě sboru připraví J. Bartošek. 

8. Hospodaření v roce 2020: Staršovstvo dostalo zpracovanou výsledovku a rozvahu za rok 2020. Celkové 
výdaje činily 450 712 Kč, příjmy pak 542 548 Kč. Hlavním zdrojem příjmů byl salár (269 764  Kč). 
Hospodaření tedy skončilo přebytkem 91 836 Kč. Staršovstvo schvaluje předloženou účetní závěrku (viz 
příloha) a převod zisku ve výši 91 836 Kč na úhradu ztrát z minulých let. (8 pro)  

9. Rozpočet na rok 2021: Staršovstvo projednalo návrh rozpočtu s očekávanými výdaji v celkové výši 
435 547 Kč a celkovými příjmy 436 300 Kč. Staršovstvo předložený návrh rozpočtu schvaluje (8 pro). 

10. Mikrogrant. Dostali jsme vyrozumění o udělení grantu ve výši 22 tis. Kč na pořízení technického 
vybavení k promítání a streamování bohoslužeb a jiných akcí. Byl již zakoupen notebook. 

11. Změnili jsme poskytovatele internetu (firma Backer). 

12. P. Stolař předložil vyplněný evidenční dotazník za rok 2020, staršovstvo jej schvaluje (8 pro). 

13. Noc kostelů 2021: zúčastníme se noci kostelů (28. května), přihlášení provede J. Bartošek. 

14. SOBR: P. Stolař vyzval k zasílání příspěvků redakci. 

15. Letní tábor: budeme připravovat letní tábor (zodp. J. Fojtů).  

16. P. Stolař informoval o některých církevních on-line akcích: (a) seniorátní konference k tématu přechodu 
na samofinancování a rozvojových plánů sborů (28.3.), (b) přednášky „Co by měl vědět každý 
presbyter“ (27.3.), (c) křesťanský kurs „Čím žijeme... tradicí, trápením, vztahy...“ (26.-29.4.). 

17. J. Fojtů upozornil na novou vzpomínkovou knihu Samuele Hejzlara st. Na háku. Kniha bude vystavena 
v kostele a bude možné si ji objednat u autora. 

18. Příští schůze se uskuteční v pátek 9.4.2021, forma bude upřesněna. 



19. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 

 
 


