
Zápis z on-line schůze staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 9.4.2021 od 19:00 
 
Přítomni: Josef Bartošek, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel Stolař, Vladislav 
Vlasák, Marta Philbrow-Kingová 
Host: Šárka Grauová  
Omluveni: Aleš Bubla, Vlasta Matoušková 
 
 
1. Úvodní modlitba (J. Bartošek) 
2. Vedení bohoslužeb: 11.4 Josef Bartošek, 18.4. Josef Bartošek, 25.4 Matěj Opočenský, 2.5. Eliška 

Bubíková, 9.5. Lenka Ridzoňová. 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), omezení na okres Benešov od 12.4. končí. 

3. Čtení Bible online každou středu úspěšně pokračuje, nově od 20 hodin. Staršovstvo děkuje Šárce Grauové 
za organizaci. Někteří členové sboru se z technických důvodů nemohou připojit,, Š.G. se jim pokusí 
pomoci. 

4. Využití fary: 7.-9.5. staršovstvo z Jarova, 4.-6.6. strašnická mládež. 

5. Žádost o místo pastorační pracovnice byla podána, Sen. výbor ji schválil a postoupil Synodní radě. 
V jednání je ordinace Šárky Grauové (prostřednictvím jarovského sboru). 

6. Diskuze o buducnosti sboru. P. Stolař rozeslal presbyterům údaje sesbírané z dotazníku. K tématu bude 
svoláno mimořádné jednání staršovstva.  

7. Výroční sborové shromáždění: zatím se nekoná. J. Bartošek a P. Stolař připraví zprávu o činnosti sboru. 
Závěrka hospodaření i rozpočet byly staršovstvem schváleny a výkaz na www.evangnet.cz byl uzavřen, 
revize ještě probíhá. 

8. Mikrogrant. Dostali jsme přislíbené peníze na konto. Byl již zakoupen notebook i projektor, instalaci 
provede br. Ducho. 

9. Noc kostelů 2021: program v přípravě, zvažují se povídání o cestách, povídání o Fair Trade, informace o 
historii sboru, koncert. (J. Bartošek. Š. Grauová) 

10. Letní tábor: bude se konat v Čími 14.-21.8., připravuje J. Fojtů a P. Wagner. 

11. Bazar: bude se konat pravděpodobně na podzim. 

12. Technické záležitosti: (a) brigáda proběhla v několika dnech, bylo nařezáno dřevo, uklizeny kostel, 
sborová místnost a kuchyňka. Zbývá uložení dřeva pod střechu. (b) P. Stolař nechal zasklít rozbité okno 
v kostele (schody na kúr) a upozornil na potřebu natřít nově všechna okna v kostele. P. Goby osloví firmu 
s žádostí o nabídku. (c) P. Stolař nechal vyrobit nové dveře – vstupní do dvora z ulice. Usazení provedeme 
svépomocí (V. Podroužek, J. Rataj). 

13. P. Goby a P. Stolař informovali o proběhlé on-line seniorátní konferenci k tématu přechodu na 
samofinancování a rozvojových plánů sborů (28.3.). J. Fojtů informoval o pohřbu Samuele Hejzlara, 
dobříšského faráře. 

14. J. Fojtů dostal na starost stavbu a bourání plata v Čími a požádal dobrovolníky o pomoc. Také navrhnul 
uspořádání sborového výletu do Čími, např. v září.  

15. Staršovstvo děkuje V. Vlasákovi za organizaci prodeje brambor a kuřat. 

16. Příští schůze se uskuteční v pátek 7.5.2021, forma bude upřesněna. 

17. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 

 
 
 
 


