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Schůze staršovstva 1. prosince 2021  

 

1. Poté co se b. Antalík ujal služby administrátora sboru, je podle řádů nutná volba předsedy 

staršovstva. Byla provedena aklamací a zvolena byla sestra Alena Gottwald: 12 pro, nikdo proti, 1 se 

zdržel 

2. Covidová situace: Na začátek každých ohlášek zařadit apel, aby se lidé neshlukovali, dodržovali 

rozestupy v lavicích, testovali se. 

3. Inventura činností k zajištění standardního chodu sboru 

• Zvaní kazatelů a komunikace s nimi. O zvaní kazatelů se stará A. Fendrychová. Nejbližší 

večeře Páně 25. 12. B. Antalík se postará o to, aby v kruhu bylo vždy jen 15 lidí. Bohoslužby 

26. 12. se dojednají s P. Pokorným, s lednovou večeří Páně předběžně nepočítáme.  

• Informace o bohoslužbách – formulář bude vytištěný do zásoby v kanceláři (Anna F.), vždy se 

o informace postará M. Žárská při sobotní přípravě ohlášek, v neděli doplní ve spolupráci s 

kazatelem a službou, jeden výtisk přijde na nástěnku, jeden se zakládá 

• Zajistit možnost dezinfikování rukou před VP. 

• David Nadrchal a Tony Šmíd se starají o obnovu sborového webu, je s tím hodně práce. 

•  Program pro děti ve středu: R. Ridzoňová učí spolu s E. Knížkovou, hudební doprovod: 

střídají se Tony Šmíd a Martin Lepšík 

• Mládež přešla na online schůzky.  

• Biblické hodiny zajišťuje D. Antalík 1x za měsíc, kurátorka rozešle zájemcům link na připojení 

online. 

• Zpravodaj „Malý Evangelík“ se nyní dělat nebude (vše je na netu a/nebo na nástěnce) 

• „Velký Evangelík“, vánoční číslo bude (Jana Plíšková, A. Fendrychová). Je potřeba projednat 

složení redakční rady v budoucnu. Měla by mimo jiné koordinovat Evangelíka a web. 

Závěr: vyřešit do velikonočního Evangelíka (rozprava k tomu na lednovém nebo 

únorovém staršovstvu) 

4.  Administrativní a finanční chod sboru 

Naléhavě potřebujeme sborovou sestru / možno mluvit i o administrativním pracovníkovi. Anna 

Fendrychová v kanceláři pomáhala dobrovolnicky, bez platu, sborovou sestrou se stát nechce. 

Předběžná představa o náplni práce sborové sestry: 

− Přijímá elektronickou i papírovou poštu a zajišťuje její vyřízení 

− Stará se o zvaní kazatelů a komunikaci s nimi 

− Stará se o uzavírání, aktualizaci a plnění smluv s jednotlivci i organizacemi 

− Vede sborovou kartotéku  

− Sleduje sdílenou tabulku služeb a upozorňuje odpovědné osoby na příp. mezery 

− Stará se o sborovou knihovnu 

Pokladna – L. Pospíšilová, T. Fendrych je pověřen jako druhý pokladník. 

 

5. Mimořádné činnosti v souvislosti s ukončením služby faráře Pavla Pokorného 
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Předání agendy sboru + bytu 

Předání bytu dosud není dokončeno. Diskuse o pronájmu bytu, než přijde nový farář 

  

6.   Koncerty na kopci: Letos se grant zcela nevyčerpal, další žádost P. Pokorný nepodal. Do 

poloviny ledna napíše závěrečnou zprávu a předá kurátorce. 

10. 12. měl být koncert ZUŠ J. Hanuše, byl zrušen, ale ZUŠ bude u nás mít přehrávky (zejména 

varhaníci). 

J. Schneider navrhuje zásadnější debatu o hudebních programech ve sboru, o širší dramaturgii. 

Možnost propojení s programy „s hostem“. 

7. Církevní tisk pro členy sboru: Organizování předplatného se ujala Lenka Pospíšilová. 

Sbor jedno předplatné uhradí jako sponzorské předplatné. 

8. Kontakty s Oss, Sibiu/Hermannstadt – M. Žárská a V. Urbánek připraví vánoční přání 

9. Reflexe sborového dění v uplynulém měsíci: 

Rozloučení s Pavlem Pokorným coby farářem sboru 

Slib staršovstva – Starší, kteří při slibu nebyli fyzicky přítomni (někteří sledovali bohoslužby 

online), stvrdí svůj slib na příští schůzi staršovstva, postará se o to D. Antalík. 

 

10. Reflexe nedávné minulosti – jak a kdy toto téma uchopit, abychom dospěli k větší míře shody 

nad tím, co a proč se dělo, a hlavně jak něčemu takovému příště předcházet? 

Pro nedostatek času dohodnuto, že v lednu bude samostatné setkání staršovstva k tomuto 

tématu. O návrhu M. Žárské seznámit sbor s dopisem seniorátního výboru, který do sboru 

přišel v červnu, se zatím nehlasovalo. J. Schneider apeloval na rozumné ujasnění, co se v 

plánované reflexi bude očekávat od staršovstva. Rovněž nechceme nechat na poslední chvíli 

zprávu o životě sboru, která se bude připravovat pro výroční shromáždění na jaře. 


