
 Schůze staršovstva 3. listopadu 2021  

1. Představení administrátora Dalibora Antalíka 
B. Antalík se krátce představuje: vikariát v Benešově, pak působil v Novém Městě pod Smrkem, 
Bukovce u Pardubic, kromě úvazku ve sboru u Salvátora vyučuje na FF UK 

2. Předání agendy sboru, účtu, bytu 
V týdnu po 15. 11. se sejdou b. Pokorný, b. Antalík, kurátorka, místokurátor a zástupce seniorátu 
k předání agendy – předběžně 18. 11., předání bytu se uskuteční do 20. 11. 

3. Bratr Pavel Pokorný zahájil přípravu křtu Marka Bojara (8 let) a svatby Štěpána Beránka. 
Staršovstvo souhlasí, aby tento křest a tuto svatbu provedl Pavel Pokorný i v době, kdy už nebude 
farářem sboru. 

Další požadavky na křty, svatby, pohřby již nebude Pavel Pokorný přijímat. 

V polovině listopadu by měly být vytištěny nové zpěvníky a v neděli 28. 11. odpoledne bude 
slavnostní shromáždění k uvedení zpěvníku v život u Salvátora. Pavel Pokorný nabídl Ústřední 
církevní kanceláři, že sbor ve Střešovicích je ochoten pro tyto bohoslužby poskytnout 100 zpěvníků. 
Tyto zpěvníky pak budeme dále užívat při bohoslužbách ve Střešovicích. Diskuse o praktickém 
provedení.  

Závěr: Staršovstvo se usneslo, že střešovický sbor je ochoten odkoupit v rámci své objednávky 
i 100 zpěvníků, které už budou použity při bohoslužbách 28. 11. u Salvátora, ale nebudou při 
této příležitosti citelněji poškozeny. 

4. Zajištění chodu bohoslužeb: 
Je třeba včasně vyplňovat tabulku služeb.  Zvaní hostujících kazatelů si vzala na starost Anna 
Fendrychová.  

5. Zajištění dalších aktivit sboru: Ke každé aktivitě nalézt „garanta“ – presbytera, který se bude 
o program soustavněji zajímat 

Děti – postará se o ně Ráchel Ridzoňová spolu s Evou Knížkovou, garant Ada Vondrášková 
Do ohlášek: výzva sboru, aby někdo ve středu chodil pomoci doprovodem na kytaru 
B. Antalík se 1x za dva měsíce sejde s učiteli NŠ a středečního náboženství. 
Konfirmandi – scházejí se ve čtvrtek od 17:00, postará se o ně b. Antalík. Garant: Ráchel Ridzoňová  
Mládež – nyní ji vede Ema Pospíšilová a David Nadrchal, jednou za měsíc společná mládež s 
dejvickým sborem (budou-li souhlasit). Garant: Alena Gottwaldová  
Biblická – osvědčily se biblické online. Dají se zajistit 1x za měsíc (b. Antalík je ochoten prezenčně 
nebo kombinovaně). Garant: Ada Vondrášková 
Občas prostřídat biblickou přednáškou, večer s hostem – nabídka Aleny Fendrychové, garant Vladimír 
Urbánek  
Setkávání seniorů – Třetí čtvrtky, připravovala vždy sborová diakonie, garant a nabídka odvozu: 
Anna Fendrychová 
Sborová diakonie – JP do příště zjistí, zda se diakonie ujme Jana Plíšková 
Setkávání maminek – Markéta Majerová a Alena Kobrlová. Garant ze staršovstva: Kristina Stránská 
Biblické v rodinách – s ohledem na situaci sboru a covidovou situaci zatím necháme s tím, že by se 
na tento formát nemělo zapomenout (vraťme se k tomu někdy zjara 2022), garant: Monika Žárská 
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6. Program loučení s Pavlem Pokorným coby farářem sboru je ochoten sestavit Pavel Kočnar; 
prosba, aby jej ti, kdo mají v tomto směru náměty, kontaktovali (kocnarpavel@gmail.com, 606 419 
157). 
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