
Schůze staršovstva 2. března 2022

• Správní: Tomáš Fendrych žádá o doporučení, absolvoval kurz výpomocného kazatele, 
má osvědčení o způsobilosti ke službě, datum ordinace je stanoveno na 3. 4. Prosí, 
aby VSS mělo tuto věc na programu. Hlasování:13 pro, 1 se zdržel
Viktor Žárský žádá o doporučení pro činnost ve VDP, navštěvuje pankráckou věznici 
od února 1990, při schůzce kaplanů se zjistilo, že potřebuje doporučení obnovit. 
Závěr: Staršovstvo doporučí bratra Žárského k dobrovolnické práci v rámci VDP.

• Pomoc Ukrajině
Existuje adresa www.ukrajina.e-cirkev.cz a průběžně se aktualizuje. Postní sbírka 
měla původně být na Libanon, ale bylo rozhodnuto určit ji na pomoc Ukrajině.
Nabídnuta pomoc skupině ukrajinských občanů, kteří si pronajímají náš kostel.
V neděli vyhlásit sbírku, která potrvá do konce března, Ukrajina 3333
Na web pravidelně umisťujeme údaje od synodní rady (čísla účtu na pomoc, dopisy, 
výzvy…)
Vladimír Urbánek: za náš sbor koordinuje ubytování
Návrhy na další pomoc. Alena Fendrychová: benefiční divadlo

• Finanční: rozpočet na rok 2022, není dosud hotov, schází např. faktura za zpěvníky. 
Stavební rozpočet připraven kompletně. Návrh: před VSS rozpočet ještě projednat, 
nejlépe online. Schválen termín 9. 3. 19:00 

• Koncerty na kopci: 3. 4. 19:00 bratři Kočnarové
• TF navrhuje darovat do Sedlce-Prčice 10 zpěvníků. Schváleno.
• Hledání nového faráře

Rekapitulace: Podle usnesení mimořádného staršovstva z 20. 1. 2022 proběhl 7. 2. 
rozhovor Aleny Gottwald a Jaromíra Plíška s Jonatanem Hudcem ohledně ohlasů 
sboru na jeho kázání a seznamovací rozhovor se sborem z 9. 1. Z informací 
o rozhovoru podaných staršovstvu na mimořádné online schůzi (23. 2.) vzešla otázka,  
zda pokračovat v jednáních s bratrem Hudcem jako s jediným kandidátem, či zda se 
ještě pokusit rozšířit okruh kandidátů, s nimiž staršovstvo vede předběžná jednání 
(předcházející závazným jednáním o povolací listině a předložení kandidáta k volbě ve 
sborovém shromáždění) nejméně na dva. Rozšíření okruhu by poskytlo širší prostor 
pro seznámení s kandidátem/kandidáty a lepší vzájemné poznání, na druhé straně ale 
odklad nástupu nového faráře cca o jeden rok. 
Diskuse pokračovala na řádné schůzi 2. 3., následovalo tajné hlasování. Návrh 
usnesení: Staršovstvo bude pokračovat v jednání s Jonatanem Hudcem jako jediným 
kandidátem. Výsledek hlasování: 5 pro, 6 proti, 3 se zdrželi – návrh nebyl přijat. 
Staršovstvo se tedy pokusí okruh zvažovaných kandidátů rozšířit ještě nejméně 
o jednoho.

• Zpráva o životě sboru
Diskuse o textu, který z pověření staršovstva předložili Jaromír Plíšek, Ráchel 
Ridzoňová, Vladimír Urbánek a Monika Žárská.
Hlasování o protinávrhu Petra Ryšavého, který navrhl vypustit jednu část.
Závěr: 12 pro, 1 se zdržel
Usnesení: Zpráva o životě sboru je schválena a bude předložena výročnímu 
shromáždění.
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