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2 ÚVOD

Jsme silní jak silné je lano, co k nebi nás poutá
Velikonoční rozjímání

Tenhle refrén z písně od Jardy Svo-
body mi poslední dobou zní v hlavě.
Dobře se hodí k téhle době, kdy leckteré
jistoty padly. Kdy nemusí nic znamenat
lidská síla, odolnost, to, co jsme si mys-
leli, že pevně držíme v rukou. Může jít ale
i o méně vážné situace – každý z nás zná
chvíle, kdy má pocit, že je „nahořeÿ, že
je dobrý a silný a schopný – a pak přijde
studená sprcha. Máme-li za to, že naše
síla a hodnota spočívá jen v nás samých,
může to s námi pěkně „zamávatÿ.

Jak je to vlastně ve velikonočním pří-
běhu? Ježíš vjíždí do Jeruzaléma jako
král, s palmovými ratolestmi pod no-
hama, s provoláváním slávy. Zdá se, že
jeho poslání je úspěšné, že lidé o něm
vědí, věří mu, jsou osloveni jeho kázá-
ními. O týden později se k němu nechtějí

znát jeho vlastní učedníci a začíná Ježí-
šova cesta utrpení, hanby, potupy. A dav?
Ten „pro změnu teď křičí: Ukřižujÿ, jak
zpíváme v jiné písničce. Je to pád na dno.
Pád, kterému mnozí nerozumějí. Tohle že
je spasitel?

Pro toho, kdo žije ze své síly, by šlo
o totální fiasko, selhání. Temné chvíle
v Getsemane také jsou svědectvím o ne-
snadném boji s lidskou slabostí, kterou
znal i Ježíš. Nakonec ale úplně odevzdal
svoji sílu a svoji vůli Bohu a podstoupil
to, co bylo třeba. A zvítězil.

Stal se tak lanem, co nás poutá k nebi,
k Bohu. A to lano je silné. To ať je naší
velikonoční nadějí.

Jana Šarounová

(psáno pro seniorátní Zpravodaj)

Přímluvná modlitba 18.4.2021
Hospodine a Pane náš,
Věříme, že působíš v našem světě
svým mocným slovem prostřednictvím lidí,
kteří ti naslouchají.
Prosíme, pomoz nám,
abychom poznávali tvou vůli.
Obnovuj, prosíme, svoji církev po celém světě.
Dej, aby dobře plnila svou úlohu ve službě druhým.
Prosíme, zachovávej a obnovuj v jeho rozmanitosti i tento vinohradský sbor.

Zastav, prosíme, napětí na rusko–ukrajinských hranicích.
Ukončuj boje v Barmě.
Prosím utiš zlobu i nenávist ve všech končinách našeho světa.
Uzdravuj zraněné a utěšuj truchlící.
Pane Bože, nezapomínej, na ty, Uč každého lásce a odpuštění.
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Dej, ať naše nepatrné dary udělají dobrou službu
v rodinách syrských uprchlíků v Bejrútu,
ženám a dětem v Afghánistánu
i našim dvěma adoptovaným školákům Jonathanovi a Patience.
Prosím tě za pečující i klienty střediska Víteček v Černošíně.
Dávej naději nemocným a posiluj, ty,
kteří jim pomáhají na klinikách, domovech pro seniory, a léčebnách.

Upevňuj naši vzájemnou důvěru.
Dej, abychom se vzájemně podpírali.
Pomoz nám přemáhat strach a malověrnost.
Buď blízko vážně nemocným.

Buď se sestrou Irenou a se sestrou Věrou, v jejich smutku a trápení.
Dávej jim sílu postavit se všemu, co je skličuje.
Posiluj naši sestru Martu.

Prosím tě za to, aby se vakcína proti covidu dostala včas ke všem ohroženým lidem,
Pomoz těm, kterým tato nemoc zasáhla do života.
Prosíme za ty, kterým se služba stala břemenem,
za ty, kterým ubývá sil, za ty, kteří vyhořeli.

Prosíme tě za rodiny.
Usmiřuj rozepře mezi manželi i mezi generacemi.
Dej rodičům trpělivost, dětem vnímavost, všem vzájemnou úctu.
Prosíme, opatruj nedávno narozené děti, ochraňuj malou Medu i její rodiče.
Buď, Pane, s těmi, kteří jsou osamělí, dej jim poznat svou blízkost.

Ukaž nám jak být lepšími správci a hospodáři v péči o přírodu.
Ať v přírodních krásách a bohatství nalézáme tvou dokonalost a lásku k nám.
Prosíme tě za představitele naší země i za mocné tohoto světa.
Veď nás všechny k odpovědnosti za to, co se kolem nás děje.

Otvírej nám oči a mysl, abychom uměli smysluplně pomáhat druhým.
Nauč nás na svých bližních vidět to lepší.

Pane Bože, nezapomínej, na ty,
na které my zapomínáme

Amen
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Balíček pro zdravotníka

Ráda chodím pěšky, současná epide-
mická situace tomu nahrává, a tak ob-
jevuji méně známá místa Prahy. Občas
jdu, jak a kam mě nohy nesou, což sice
může znamenat, že někdy dojdu jinam,
než jsem původně chtěla, případně trochu
bloudím, ale je to objevné a dobrodružné!

Při takové nedávné procházce Prahou
jsem se cestou z Vyšehradu na Vinohrady

ocitla u kostela svatého Apolináře. Pro-
tože jsem vůbec nespěchala, naopak uží-
vala jsem si samotu a ticho těchto míst,
šla jsem se podívat na kostelní vývěsku.
Tam mě zaujal, ba přímo nadchl plakátek
vybízející k vytvoření „balíčku pro zdra-
votníkaÿ, který je určen pro zdravotnický
personál pracující v covidových oddělení
Nemocnice na Homolce. Bratr farář a
sestra kurátorka zpočátku moje nadšení
úplně nesdíleli, ale potom se jim nápad
se zapojením členů našeho sboru do této
akce také zalíbil. Sestry od Apolináře můj
nápad uvítaly. Balíček měl kromě „výži-
vově hodnotných potravinÿ, pochutin a
krému na obličej či ruce také obsahovat
osobní vzkaz s povzbuzením pro zdravot-
níky.

Nakonec se sešlo 35 rozmanitých ba-
líčků, které náš ochotný bratr Jakub Ši-
lar odvezl na tamní faru, odkud dál pu-
tovaly do nemocnice. Zatím jsem nedo-
stala zprávu o tom, jak byly balíčky pře-
dány, pokud ji dostanu, budu vás infor-
movat. Všem, kteří se zapojili, moc dě-
kuji. Buďte si jisti, že „radostného dárce
miluje Bůhÿ, jak je psáno ve 2. Korint-
ským 9,7.

Jarmila Raisová

Sešity pro afghánské školáky
Co je nového ve spolupráci s Berkatem?

Nedávno jsem si mailoval s paní
Jarmilou Müllerovou z Berkatu, nej-
prve o kurzech gramotnosti. Ty pořádají
stejné svépomocné skupiny, které hledají
„domovÿ pro šicí stroje, a Berkat je bude

chtít podporovat. Než jsme se ale do-
stali k domluvení detailů, dostal jsem
novou zprávu:„. . . některé děti nemohou
chodit do školy, resp. je z ní vyloučí, pro-
tože nemají školní potřeby. Rodiče ne-
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mají peníze, aby jim je koupili . . . ÿ To
mi paní Jarmila přeposlala část své ko-
respondence s koordinátorkou svépomoc-
ných skupin.

A tak jsme se dohodli – nejprve s Ber-
katem, že se do květnového letadla ve-
jde k čtyřem nebo šesti šicím strojům
ještě bedna školních potřeb – a pak na
staršovstvu, že vypíšeme jednu archovou
sbírku, která bude končit 9. května, tedy
asi týden před odletem letadla, abychom
měli ještě čas se domluvit, zda bude věci
kupovat Berkat, nebo my sami. Když
jsme si to upřesňovali, sortiment se z pů-
vodně domlouvaných sešitů trochu rozší-
řil. Vítány jsou „sešity jako u nás – linko-
vané i bez linek, propisky, tužky, pastelky,
blokyÿ. Vypisuji to, protože možná někdo
má takové věci doma a neví, co s nimi –
pokud by tomu tak bylo, navrhněte těm
svým sešitům a blokům, že je čas změnit
povětří, a přineste je v neděli do kostela.
A pak mi přišla ještě jedna zajímavost

ohledně formátů: „V afghánských školách
nebývá dostatek lavic, a tak některé děti
sedí na zemi. Odhaduji tedy, že pro ně bu-
dou pohodlnější menší sešity, čili A5.ÿ

Doufám, že se nám povede vybrat
dost peněz, abychom tu objednanou
bednu naplnili po okraj. Je totiž docela
možné, že je to jedna z posledních, co
letadlem posíláme. Američané z Afghá-
nistánu odcházejí a s nimi se odtamtud
vypraví domů i naši vojáci. Alespoň tak je
to naplánované a doma by měli být letos
v září. Pak už tam nebudou létat armádní
letadla, a tak bude asi o dost složitější vy-
pravit bednu se sešity, tužkami a pery pro
školáky a dostat ji do Kábulu. Pokud by
vám udělalo radost se ke sbírce připojit,
číslo účtu je 35946349/2010, variabilní
symbol: 9999 (nebo vaše číslo v kartotéce
sboru pro identifikaci plátce) a specifický
symbol (ten je důležitý, nezapomeňte ho
prosím zadat): 28.

Matěj Cháb

Křížová cesta 1, Getsemane, kresba Naomi
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Křížová cesta, Ježíš zápasí v Getsemane, kresba Anežka

Zdroje veselé mysli II.

Děti stejně jako dospělí potřebují na-
lézat drobné radosti pro veselou mysl.
Tady je několik dalších tipů.

Doplnění tipů od Samuela Svobody

Karel Hlaváček – Pozdě k ránu.
Sbírka básní od jednoho z významných
představitelů české dekadence a symbo-
lismu.
Kazuo Ishiguro – Pohřbený obr.

Román zasazený do středověké Británie,
která je po odchodu krále Artuše ne-
klidná a nebezpečná. Příběh o lásce dvou
starých manželů a o významu vzpomínek.

Pomalejší kniha, ale stojí za to.
Jules Verne – Matyáš Sandorf,

nový hrabě Monte Christo. Dobro-
družný román o pomstě zrazeného revo-
lucionáře. Ideální pro starší školáky.

Dalším, kdo se podělil o své tipy a
oblíbené knihy, je Jana Melicharová

Antonín Bajaja: Zvlčení. Příběh ze
současného Valašska, ale bytostně nad-
časový, mísící mýtus a realitu, proplétá
nitky spojitostí mezi pokolením lidské a
vlčí smečky a jejich souznění se silami pří-
rody. Krásný jazyk, navíc citlivě ozvlášt-
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něný nářečními prvky.
Radka Denemarková: Kobold.

Dvojromán (z každé strany knihy ten-
týž příběh popisovaný dvěma různými
vypravěči) vystavěný na komplikovaných
osudech jedné pražské měšťanské rodiny
představuje různé podoby lásky a nená-
visti, násilí a odcizení a neuchopitelnosti
lidských vztahů. Kobold podléhající cho-
robné víře v božské účinky vody jako pa-
ralela zaslepenosti velmi podobné zhoub-
ným ideologiím minulého století, která
vede k surové despocii. I Kobold však byl
kdysi malým dítětem. . .

Mezi oblíbené Janiny knížky patří
Tomi Morrison: Ráj
Emily Bronte: Na větrné hůrce
William Faulkner: Hněv a vřava
D.J.Salinger: Kdo chytá v žitě
Arundhatí Roy: Bůh maličkostí
Jáchym Topol: Citlivý člověk
John Williams: Stoner
John Irving: Modlitba za Owena
Meanyho
Khaled Hoseini: Tisíce planoucích
sluncí

Z rodinné knihovny autorky článku

Knížky, které sice nejsou moc pro po-
vzbuzení mysli, ale zajímavé pro aktu-
ální dění jsou zcela jistě: CHRISTO-
PHER ANDREW, VASILIJ MIT-
ROCHIN: Neznámé špionážní ope-
race KGB Mitrochinův archiv. Dů-
stojník KGB Vasilij Mitrochin dvanáct
let vynášel opisy tajných materiálů z ar-
chivu rozvědky KGB a britské tajné
službě SIS se podařilo v roce 1992
z Ruska propašovat nejen Mitrochina, ale
i jeho tajný archiv, který zaplnil něko-

lik beden. Tuto knížku vydaly společně
nakladatelství Rozmluvy a Leda v roce
2008 jako třetí vydání v překladu Ondřeje
Nováka (poprvé v tomto překladu vyšla
v Academii v roce 2001).

VLADIMÍR ŠEVELA: Český kr-
tek v CIA. Cesta Karla Köchera
z STB přes americké tajné služby
do Prognostického ústavu.

MICHAELA BAR ZOHAR, NI-
SIM MIŠAL: Mosad. Nejslavnější
operace izraelské tajné služby. Bar-
vitá a kontraverzní historie Institutu pro
výzvědné a zvláštní operace, odhalení
řady fantastických epizod z její histo-
rie, podrobnosti jednotlivých operací i
odhalení osobností, které za nimi stály.
Odvážné zásahy, velkorysé plány, složité
mise, ale i atentáty, únosy a sabotáže, po-
pis významných úspěchů, ale i velká se-
lhání Mosadu, mapování dějin izraelské
tajné služby.

Pokud čtenář přečte tyto knihy,
možná by rád následoval hrdiny knihy
ALEŠE PALÁNA a JANA ŠI-
BÍKA: Raději zešílet v divočině. Se-
tkání s šumavskými samotáři. Kniha
obsahuje osm rozhovorů s lidmi žijícími
dlouhodobě mimo civilizaci. Přináší po-
hled do světa divokých zvířat, krutých
zim i přízraků, ale i ponor do tajuplných
zákoutí krajiny a lidské duše, do dlouho-
dobé samoty a odloučenosti. Knihu vydal
Prostor v roce 2018.

Pokud byste měli zajímavé
tipy a doporučení pro občerstvení
mysli, můžete je poslat na adresu
barbora.ulicna@centrum.cz. Rádi je
v dalších Hroznech uveřejníme. Děkuji

Barbora Uličná
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Po čtení velikonočních pašijí

Taková chlapská kniha
Recenze knihy

Že si budu chtít tu knížku přečíst,
jsem věděla od té chvíle přede dvěma lety,
kdy jsem zaznamenala, že vyjde. Jen jsem
nevěděla, že mi to nepůjde odtrhnout se
od ní do tří do rána. Rozhovory armád-
ního generála ve výslužbě Petra Pavla
nejen o sobě a s jeho blízkými o něm.
Kniha o cti a ctižádosti, respektu a au-
toritě, hrdinství a selháních. O synovské
a otcovské lásce a obdivu. Příběh muže,
který ve svém oboru dosáhl výše, než se
mu snilo předsevzít si, muže, v jehož Cur-
riculum vitae zaujímá výčet vzdělání a
vyznamenání celou stránku. Příběh syna
vojáka z povolání, který nemá kamarády
z dětství, protože se pořád stěhovali a
který si slíbil, že něčemu takovému nikdy
nevystaví své děti; příběh syna trauma-

tizovaného rozvodem rodičů, který ho se
sestrou rozdělil, a proto si slíbil, že něco
takového svým synům nikdy neudělá: „a
pak jsem jim sám stejnou hroznou situaci
připravilÿ. Příběh světoobčana, který se
po dlouhé službě vlasti v zahraničí vrá-
til a „bez ambicí hodnotit, s luxusem od-
stupu a pohledu z jiného úhluÿ o nás a
o současném světě uvažuje.

Vlastenectví není žádný abstraktní
pojem: „Je to velmi jednoduchéÿ, říkal
jsem svým vojákům „převeďte si to na
to, co máte rádi, není třeba hledat něco
velikého. Každý máme svoji rodinu, ka-
marády, místo, kde jsme se narodili nebo
kam rádii jezdíme. Jestli vám na nich zá-
leží, pak vám nebude zatěžko je chránit.
Jinak nemá smysl vykládat něco o vlas-
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tenectví, protože to pro vás je a zůstane
prázdným pojmem. . . . .To všechno mi
pak stojí za to něco udělat a obětovat. Já
bych v tom nikdy neviděl státní předsta-
vitele, protože těžko by šel kdokoliv z nás
položit život za Zemana nebo Babiše. Ale
udělám to pro Českou republiku, protože
ta pro mě představuje něco úplně jiného
než tihle lidé. Ti přicházejí a odcházejí,
ale to podstatné zůstává.ÿ’

K tak často slyšenému „jen jsem po-
slouchal rozkazyÿ říká: „K morální volbě
v armádě člověk dochází až na vyšším
stupni velení, kde už ten úkol dává smysl
z širšího kontextu a může vidět, zda ještě
pořád spěje k dosažení konkrétního vo-
jenského cíle, nebo již k cíli politickému.
Existuje jediný férový způsob reakce. Re-
zignace! Pokud nejsem schopen se s roz-
kazem vnitřně ztotožnit, pokud jde za
hranici toho, co je pro mě vnitřně přija-
telné, nemám lepší volbu. V míru bychom
řekli: Nezlobte se, ale tohle už jde mimo
mne, najděte si na to někoho jiného, já
končím.ÿ

O mírové misi v tehdejší Jugoslá-
vii: „Zásadním poznáním z té mise byl
fakt, že není nic strašnějšího než občan-
ská válka, protože v jejích kořenech jsou
propletence, v nichž se nikdo zvnějšku
a často ani zevnitř nemůže vyznat.ÿ
A k čemu na základě svých válečných
zkušeností dospěl? „Já si říkám – a v to-
mhle jsem asi naivní – že války jsou
v principu nesmysl, protože i když do-
časně mohou úspěch či dokonce pře-
chodně něco lepšího přinést, vždy působí
velké utrpení.ÿ

K tolik stále diskutovanému Mni-
chovu: „Učili nás, že to bylo moudré roz-
hodnutí prezidenta Beneše, které vedlo
k tomu, že jsme ušetřili desítky, možná

stovky tisíc životů, a že to bylo jediné
možné řešení. Později jsem se na to za-
čal dívat jinak. I z toho pohledu, že počet
obětí nemůže být vždy tím základním kri-
tériem. Jsou věci, které jsou větší a hlubší
a které je třeba vzít v úvahu. Na základě
toho jsem dodnes přesvědčeným zastán-
cem toho, že jsme se měli bránit, i když
by to zřejmě nevedlo k úspěchu a neubrá-
nili bychom se. Nevedlo by to možná ke
změně chodu dějin, ale zcela jednoznačně
by to změnilo nás. Nebo spíš by to zabrá-
nilo tomu, že bychom se změnili v to, čím
jsme dnes.ÿ

Když se hned na začátku přenesete
přes název té knihy a poté se probro-
díte vždy těmi pár pro vás nezajímavými
stránkami a dočtete až tu poslední skoro
pětistou, zjistíte, že vás ta kniha se spous-
tou fotografií prostě dostala. A že vám
také, jen tak mimochodem, utkvělo v pa-
měti několik skvělých příhod – třeba ta
o starším synovi, který s čerstvým řidičá-
kem, bez peněz, a aniž by to mámě nebo
babičce řekl, skočil hned po neúspěšné
maturitě v Prostějově do tak tak pojízd-
ného auta a jel to říci tátovi do Monsu
na rozhraní Německa a Holandska; v de-
set večer mu došel benzin a vybil se mu
mobil, volal tátovi z půjčeného, že je na
cestě a než stačil říci kde, ztratil signál
– ale věděl, že táta si ho najde. „Když
jsem před druhou hodinou ranní dorazil
na správnou pumpu, vítal mě jeho široký
úsměv s bezelstným sdělením: Ahoj tati,
tak jsem tady.ÿ

Mertlík, V.: V první linii. Armádní ge-
nerál Petr Pavel. Academia, Praha 2020

Eliška Novotná
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Velikonoční neděle

Noc kostelů?

Na 28. květen je stanoveno datum le-
tošní Noci kostelů. Vůbec netušíme, zda
bude moci proběhnout a v jakém módu,
ale pořadatelé ani my jsme to zatím ne-
vzdali. Možná bude moci být jen ote-
vřený kostel, možná ani to ne, ale kaž-
dopádně zatím jednáme o programu. Na
kruchtě se chystá výstava Ondřeje Rady

Asijské maličkosti aneb Soudce Ti a pří-
pad japonské gejši, koncerty předběžně
přislíbili bratr Radoslav Kvapil a Mi-
loš Havlík. V jednání jsou další zajímavé
body programu a my pevně věříme, že to
vyjde. Rezervujte si datum!

jaš

Objednávky nového evangelického zpěvníku

Naše církev vydává koncem tohoto
roku nový zpěvník. Nyní v první etapě si
ho můžete objednat přes sbor za zvýhod-
něnou cenu 490,–Kč. Po vydání koncem
roku bude jeho cena o 30–40% vyšší.

Zpěvník si tedy nyní až do

6. června můžete objednat přes
sbor na internetovém objed-
návacím formuláři na adrese
https://forms.gle/PktMKW7Tsfzay87o7,
kterou najdete i na nástěnce v kos-
tele. Pokud byste měli s objednáním
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přes internet potíže, můžete zavolat naší
sborové sestře a svoji objednávku jí na-
hlásit. Chcete-li si zpěvník prohlédnout
nebo se o něm dozvědět více informací,

podívejte se na jeho webové stránky
www.evangelickyzpevnik.cz.

Zdeněk Šorm

Zprávy ze staršovstva 8.4.2021
� Postní sbírka Diakonie vynesla

v našem sboru 15.100,–Kč.

� Sbírka na Hlavní dar lásky Jeroný-
movy Jednoty vynesla 9.740,–Kč.

� Výroční sborové shromáždění pro-
zatím mimořádná opatření neu-
možňují.

� Staršovstvo se rozhodlo nepodávat
sborovému shromáždění návrh na
snížení počtu členů staršovstva pro
příští volbu.

� Staršovstvo souhlasilo s tabul-
kou kompetencí a upřesněním ná-
plní práce sborových zaměstnanců,
které na základě bilančních rozho-
vorů připravili M. Cháb, J. Šarou-
nová a Z. Šorm.

� M. Cháb oznámil, že dokončil vý-
kazy sborového hospodaření.

� Staršovstvo jednalo o zastupování
sboru v OPS JS a případných změ-
nách v zakladatelské listině OPS.
Sbor bude do konce funkčního ob-
dobí zastupovat M. Lešikar, pro-
tože účast ve správní radě není
vázána na členství ve staršovstvu.
Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby
připravil návrh změn zakladatelské
listiny OPS JS.

� J. Šarounová seznámila staršovstvo
s přípravami na Noc kostelů.

� Staršovstvo projednávalo žádost
sboru v Dvakačovicích o dar na
osvětlení před kostelem a opravu
oplocení.

� J. Raisová a M. Janeček podali
zprávu o přípravách na úpravu hro-
bového místa D. Bružové a mož-
ného přemístění ostatků, o něž se
sbor stará, na toto místo. Star-
šovstvo pověřilo J. Raisovou, aby
při rozhodování požádala o po-
moc křesťanskou službu a do příští
schůze připravila pro staršovstvo
přehled, koho a za jakých podmí-
nek by se přemístění týkalo.

� Staršovstvo jednalo o odkládání ka-
líšků při vysluhování. M. Janeček
nastínil možnost řešení přidaným
stolečkem. Z. Šorm s J. Raisovou
vyzkouší, zda je možné lepší orga-
nizací vytvořit místo pro odkládané
kalíšky na stole Páně.

� Staršovstvo hovořilo o upozornění
některých účastníků bohoslužeb, že
v některých lavicích vyčnívají ostré
hrany šroubů. P. Coufal se Z. Šor-
mem zkonzultují možnosti řešení.

� P. Coufal informoval staršovstvo
o vyřešení vrzání a drhnutí vchodo-
vých dveří do sborového domu.
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� Staršovstvo pověřilo J. Šarounovou
a J. Šilara výběrem vhodného da-
tového tarifu pro sborový mobil,
který používá sborové sestra ke své
práci.

� E. Svobodová a J. Raisová se ujmou
organizace brigády na úklid pra-
vého dvorku na konci dubna či za-
čátkem května podle mimořádných
opatření.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o zajištění testování sborových za-
městnanců.

� M. Cháb podal zprávu o spolupráci
sboru s Berkatem. Zasílání šicích
strojů pokračuje a nyní je zájem
především o mechanické šicí stroje.
Berkat by nyní potřeboval školní
potřeby pro děti v Afghánistánu.
Staršovstvo souhlasí s vypsáním ar-
chové sbírky na tento účel od 11.4.
do 9.5. a zároveň pro něj určuje
chrámovou sbírku 18.4.

� Z. Šorm sdělil staršovstvu, že sta-
tutáři sboru souhlasili s tím, aby

M. Vymětal jako celocírkevní ka-
zatel zapisoval sňatky, které vy-
koná do naší sborové matriky s tím,
že o nich bude předem informovat
staršovstvo.

� Staršovstvo pověřilo J. Šarouno-
vou, aby oslovila senioráty ohledně
darů našeho sboru v rámci mezisbo-
rové solidarity již před prázdninami
jako obvykle na základě provizor-
ního rozpočtu.

� Staršovstvo jednalo o organizaci
služeb presbyterů a spoluvysluho-
vání v čase epidemie.

� Staršovstvo souhlasilo se zadáním
letošního výročního úklidu kostela
dodavatelům v ceně do 2000,–Kč.

� M. Cháb seznámil staršovstvo s po-
třebou a možnostmi cloudového
úložiště pro zálohování sborových
dokumentů. Staršovstvo ještě odlo-
žilo rozhodnutí, aby byl čas pro zís-
kání dalších informací.

zš
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