
Zápis z on-line schůze staršovstva – FS ČCE Soběhrdy, 4.12.2020 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: 6.12. Josef Bartošek, 13.12. Josef Bartošek, 20.12. vánoční hra (Petr Wagner), 25.12. 

J. Bartošek + P. Wagner, 27.12. J. Bartošek, 3.1. Šárka Grauová, 10.1. Josef Bartošek.  Večeře Páně se 
bude konat 6.12., 25.12. a 10.1. Kázání budou současně vyvěšovaná na webu (zajistí J. Bartošek a J. Rataj). 

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 12.12.2020: 

a. bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst 
k sezení  

b. před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce 

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

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

e. povinné roušky 

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

g. během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje 

h. v rámci shromáždění zpívá max. 10 osob 

Vzhledem ke kapacitě našeho kostela (96 míst k sezení v lavicích, dalších 30 na židlích a 8 na kůru) to pro 
nás znamená možnost účasti až 40 osob. Večeři Páně budeme provádět s pomocí individuálních kalíšků a 
účastníci budou ke stolu Páně postupně přicházet, aby byly dodrženy rozestupy (7 pro). 

4. Čtení Bible online pod vedením Šárky Grauové probíhá již tři týdny úspěšně, účastní se cca 5 osob.  

5. Všechny ostatní akce na faře se prozatím ruší. 

6. Sbírky mimo sbor: sbírka na JTD – odešleme 1200 Kč; seniorátní sbírka – provedeme 3. Adventní neděli, 
sbírka na bohoslovce – 25.12. (7 pro) 

7. Členům sboru pošleme dopis s poděkováním za podporu a připomenutím platby saláru (J. Bartošek). 

8. Využití fary: staršovstvo souhlasí s pobytem skupina Karavana na Silvestra (7 pro) 

9. V ohláškách připomeneme možnost zapůjčení časopisů Český Bratr a Protestant. 

10. Výzva Synodní rady – pokračování diskuze o buducnosti sboru. P. Stolař rozeslal staršovstvu dopis 
Synodní rady s otázkami k rozmyšlení a připojil očekávaný vývoj odvodů do Personálního fondu. 
Staršovstvo se materiálem bude zabývat na prezenčním jednání, pravděpodobně v lednu nebo v únoru. 

11. Nákup projektoru. Staršovstvo souhlasí s koupí projektoru umožňujícího i promítání filmu, cena cca 20 
tis. Kč. (7 pro), zajistí V. Podroužek a P. Stolař. 

12. Co by měl vědět každý presbyter. P. Stolař přeposlal staršovstvu pozvánku na celocírkevní seminář 
konaný 27.3.2021. 

13. Týden modliteb za jednotu křesťanů. Koná se 18.-25.1.2021, J. Bartošek projedná možnou spolupráci 
v regionu. 

14. Knihy z Kalicha – EK, NKD byly doručeny, cena 145 Kč za kus, budu nabízeny v kostele do 20.1., zbylé 
pak rozdány. (7 pro) 

15. Konání výročního sborového shromáždění. Navržen termín 7.3.2021, rozhodneme příště, po konzultaci 
s účetní sboru. 



16. Dopis od Seniorátního výboru: dostali jsme odpověď na dotaz týkající se navýšení odvodu repartic za 
Soběhrdy. Metodika výpočtu je již několik let stejná, k navýšení došlo z důvodu zlepšení hospodářského 
výsledku. Staršovstvo vzalo dopis na vědomí. 

17. Technické záležitosti: 

a. Topení na faře: zprovozníme kotel na peletky. Zbylé pytle jsou v kůlně, v případě potřeby 
objednáme další (7 pro). 

b. Štípání dřeva: J. Fojtů zapůjčí štípačku mezi svátky. 

c. M. Kingová obnoví nástěnku. 

18. Příští schůze se koná v pátek 8.1. od 19 hodin (na faře nebo on-line, podle situace). 

19. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 

 
 


