
Zápis ze schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy, 6.12.2019 od 19:00 
 
Přítomni: Jiří Fojtů, Pavel Goby, Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek, Jan Rataj, Pavel Stolař, Michal 
Šourek, Vladislav Vlasák; náhradník: Bohuslav Černý 
Omluveni: Aleš Bubla; Marta Kingová 
 
 
1. Úvodní modlitba (M. Šourek) 
2. Povolání J. Bartoška farářem: synodní rada udělila souhlas k volbě. Staršovstvo svolává sborové 

shromáždění k volbě J. Bartoška farářem na 5.1.2020. Shromáždění bude ohlašováno od této neděle (P. 
Stolař), bude vyvěšen seznam členů s hlasovacím právem (J. Rataj). Volební shromáždění povede 
administrátor M. Šourek. (8 pro) 

3. Zápisy z jednání staršovstva budou posílány i J. Bartoškovi (J. Rataj) 
4. Hledání faráře. V tuto chvíli další kazatele nebudeme oslovovat. Po volbě J. Bartoška se k záležitosti 

vrátíme. 
5. Vedení bohoslužeb: 8.12. Joel Ruml (následovat bude beseda o Kubě), 15.12. Pavel Hejda, 22.12. Petr 

Wagner (vánoční hra), 25.12. Petr Wagner (společné bohoslužby s CČSH), 29.12. 11:00 Čerčany, Petr 
Wagner, 5.1. M. Šourek (SVP, volební shromáždění). Staršovstvo souhlasí s přesunem bohoslužeb 29.12. 
do Čerčan, v Soběhrdech bude nápomocna služba – Jiří Fojtů. 

6. Biblické hodiny v Ládví: 17.12. se nekoná, lednový termín domluví M. Šourek do příští schůze 
staršovstva. 

7. Setkání seniorů se uskuteční 12.12. od 14 hod. na faře, pod vedením R. Hudce a P. Stolaře. 
8. Využití fary. Zájemce o nájem nemáme, nadále hledáme. Tomáš Kočnar (učitel Archy) má k užívání 

místnost v patře nad kanceláří, bude zde přespávat 1-2x týdně, topení přímotopem. 
9. Klíče od fary i kanceláře jsou k dispozici u V. Podroužka. 
10. Sdílené úložiště pro presbytery je zřízeno na Dropboxu, presbyteři dostali výzvu ke sdílení. Úložiště 

spravuje J. Rataj 
11. Topení na faře. Ventily jsou nastaveny pro topení pouze ve sborové místnosti. Stačí zapnout hlavní 

vypínač na kotli a čerpadlo do větve „sborovka a noclehárny“. V případě větších mrazů budeme topit 
elektrickými patronami. Zvažujeme pořízení teploměru s připojením na internet, je třeba ověřit technické 
parametry (V. Podroužek). 

12. P. Stolař navrhuje upravit starou kancelář vedle kuchyňky pro využití novým farářem. Prozatím 
provedeme pouze projektovou přípravu (návrh opatření), k realizaci přistoupíme až v případě skutečné 
potřeby. 

13. V. Pivoňka navrhuje pořízení elektrického zařízení na zvonění na věži. Ověříme dostupné možnosti a poté 
rozhodneme (J. Rataj, P. Stolař, V. Podroužek). 

14. Granty.  P. Stolař rozešle presbyterům grantové výzvy a vyzývá presbytery k zvážení možných projektů, 
pro něž bychom mohli žádat podporu. 

15. Hospic. Staršovstvo schvaluje předložený návrh transformace TŘI, o.p.s., na zapsaný ústav k 1.1.2020. 
Sbor bude jedním ze 4 zakladatelů a uhradí k 30.3.2020 podíl na vkladu 2 000 Kč. (8 pro) Zakládací 
dokument podepíší statutáři sboru. (zajistí J. Rataj)  

16. Na sborovém webu je vystaven rozpis služeb na rok 2020. Služby je možné si po dohodě vyměňovat. 
Kurátor upozorňuje, že služba musí vybírat poštovní schránku. 

17. Staršovstvo schvaluje dar pro sbor ČCE Sedlec-Prčice ve výši 5 000 Kč (8 pro). 
18. Modlitba Páně. Z UCK jsme dostali synodem schválené znění Modlitby Páně a Apoštolského vyznání 

víry, které se mírně liší od tradičně používaného textu. O novém znění budeme informovat ve sborovém 
časopise, vložíme text vyznání do zpěvníků (P. Stolař) a vyvěsíme na nástěnku (J. Rataj). 

19. Starosta Soběhrd nás zve na přátelské setkání v hospodě U železného dědka 18.12., zúčastní se P. Stolař 
a P. Goby. 

20. Příští schůze se uskuteční v pátek 3.1.2020 od 19 hodin na faře. 
21. Zakončení modlitbou Páně 
 
 
 
Zapsal Jan Rataj 


