
Zápis ze schůze staršovstva FS ČCE Soběhrdy, 7.5.2021 od 19:00 
 
Přítomni: Aleš Bubla, Josef Bartošek, Jiří Fojtů, Pavel Goby, Jan Rataj, Pavel Stolař, Vladislav Vlasák; 
Bohuslav Černý 
Host: Šárka Grauová  
Omluveni: Vlasta Matoušková, Vladimír Podroužek 
 
 
1. Úvodní modlitba (J. Bartošek) 
2. Vedení bohoslužeb: 9.5. Josef Bartošek, 16.5. Josef Bartošek, 23.5. (Svatodušní neděle, SVP) Karel 

Müller a Petr Wagner, 30.5. Eva Potměšilová, 6.6. Martin Szabo, 13.6. Josef Bartošek. Aktuální podmínky 
pro konání bohoslužeb lze nalézt na https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-
mimoradnych-opatrenich/index.htm (zrušena hranice 10% kapacity i zákaz hromadného zpěvu, povinnost 
dvoumetrových rozestupů). 

3. Synodní rada ČCE se dne 4.5.2021 usnesla o zřízení místa pastoračního pracovníka v našem sboru 
s úvazkem 25% a na dobu od 1.6.2021 do 31.12.2022 pověřila výkonem této funkce Šárku Grauovou. 

4. V rámci mikrograntu byl zakoupen nový počítač, zatím není zprovozněn. Pokračujeme v streamování 
bohoslužeb, jakmile to bude možné, budeme k tomu používat sborový notebook. K zajištění streamování 
se zaškolí presbyteři, s pomocí Šárky Graouvé bude sepsán stručný manuál. Zatím není jasné, jakou 
platformu budeme pro streamování používat (zatím Zoom). 

5. J. Bartošek poslal členům staršovstva svůj příspěvek ke zprávě o činnosti sboru za rok 2020. P. Stolař 
k ní doplní další údaje a staršovstvo kompletní zprávu schválí na příštím jednání. 

6. Na noc kostelů 28.5. počítáme s prezentací o Izraeli, informacemi o projektu Jeden svět s prodejem dárků 
a koncertem. Program připraví Š. Grauová s J. Bartoškem. 

7. Využití fary: 4.-6.6. strašnická mládež. 

8. Technické záležitosti: (a) Vstupní dveře na dvorek byly dodány, instalaci zajistí J. Rataj a V. Podroužek. 
(b) Zbylé nařezané dřevo složil J. Bartošek. (c) Na nátěr oken v kostele jsme dostali zatím pouze jednu 
velmi drahou nabídku, průzkum pokračuje (P. Goby). (d) Komín na faře od krbových kamen vyčistil V. 
Podroužek, musíme jej čistit cca 3x za rok. (e) P. Stolař zajistil servis kotle na pelety, též upozorňuje na 
vlhko ve sklepě. (f) o nástěnku na ulici bude pečovat s M. Kingovou i Š. Grauová.  

9. Dostali jsme dopis od benešovského sboru s dotazem na budoucí spolupráci. P. Stolař odpoví s tím, že 
navrhujeme společné setkání staršovstev s domluveným programem. 

10. Diskuze o buducnosti sboru. P. Stolař promítnul souhrn odpovědí členů sboru na první část dotazníku 
Synodní rady. Š. Grauová navrhla uspořádat diskuzi se sborem na toto téma. Staršovstvo souhlasí, diskuze 
se bude konat v neděli 13.6. po bohoslužbách. Š. připraví předem otázky a pošle je staršovstvu, příprava 
bude probrána na příští schůzi. 

11. Příští schůze se uskuteční v pátek 11.6.2021 na faře. 

12. Zakončení modlitbou Páně 
Zapsal Jan Rataj 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


