Program na říjen a listopad 2020
4. 10. 2020

zveřejnění kandidátní listiny pro volby staršovstva ve Sborovém dopise Katakomby

4. 10. 2020

9.30

bohoslužby s dětmi (17. po Trojici)

káže Matěj Opočenský

11. 10. 2020

9.30

bohoslužby (18. po Trojici)

káže Matěj Opočenský

11. 10. 2020

10.30

výroční sborové shromáždění a volba staršovstva http://vrsovice.evangnet.cz/volbastarsovstva/

15. 10. 2020

20.00

mimořádní třicátníci online

16. 10. 2020

16.00

konfirmandské setkání online

18. 10. 2020

9.30

„chráněné bohoslužby“ pro bratry a sestry od 60 let
(19. po Trojici)

22. 10. 2020

20.00

předávácí staršovstvo

23.–25. 10. 2020

sborová voda nebo výlet do Merboltic

uskuteční se pokud to
situace dovolí

25. 10. 2020

9.30

bohoslužby (20. po Trojici)

káže Matěj Opočenský

27. 10. 2020

17.00

uzávěrka Sborového dopisu Katakomby

28. 10. 2020

15.00-16.30

Modlitba za domov - www.modlitbazadomov.cz

Husův sbor ve
Vršovicích, Moskevská
34, Praha 10

1. 11. 2020

9.30

bohoslužby s dětmi (21. po Trojici)

káže Matěj Opočenský

5. 11. 2020

20.00

třicátníci online i prezenčně

ve sboru

Program v nouzovém stavu
Jak už jsem psal někde jinde. Těžko dneska plánovat. Nicméně je jasné, že
v nouzovém stavu volnočasové aktivity v podstatě probíhat nemohou. Od
5. 10. do 18. 10. tedy sborový program v týdnu probíhat nebude. Budeme
čekat, jak se situace vyvine po 18. 10. Pokud by se ukázalo, že trend je dobrý
a bude možné se scházet i v týdnu, 21. 10. by se rozjela středeční biblická
pro dospělé i dětská biblická v Jablíčkově.
Zbyly nám tedy hlavně nedělní bohoslužby a online prostor. Kdo by se
chtěl vidět online 22.10. od 20.00 vás zvu na mimořádné třicátníky.

Sborová voda/Merboltice
Po jedněch zářijových bohoslužbách jsme v „mužském kruhu“ vymysleli
víkendovou akci. 22. 10. – 25. 10. bychom mohli podniknout výlet. Buď to
sjet nějakou “divokou” českou řeku, nebo se vypravit do Merboltic, kde je
krásně za každého počasí. Bude-li to možné, pojeďte!

káže Michael Otřísal

Volba staršovstva 11. 10. 2020

Seznam kandidátů

Budeme volit 10 členů staršovstva a 3 náhradníky.

Kandidáti na členy staršovstva

Kandidáti na náhradníky staršovstva

Jitka Černošová
Tomáš Jelínek
Bára Masopustová
Petr Nesvadba
Michael Otřísal
Michaela Otterová
Ondřej Rada
Hana Seho
Pavel Staroba
Marika Vojtíšková
Tomáš Vokatý

Zuzana Freitas
Slávek Heřman
Hana Pernicová

Katakomby • říjen 2020

dění schválí volbu stejnou kandidátní
listinou, prostřednictvím které byla
provedena volba na dálku.
• Hlasy, které byly odevzdány na dálku,
budou započteny pouze v prvním kole
volby. V něm se počet voličů přítomných
ve shromáždění zvýší o počet hlasů odevzdaných na dálku.
• Počet žadatelů o volbu na dálku a počet
hlasů odevzdaných na dálku musí být výslovně uveden v zápise o vykonané volbě.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření
Kandidátní listinu obdržíte od členů
volební komise bezprostředně před volbou.

Pravidla
pro volbu staršovstva
Jednací a volební řád, článek 8
Při volbě celého staršovstva nebo při jeho
doplnění může dosavadní staršovstvo, případně s volební komisí, kterou zřídí, vypracovat kandidátní listinu s uvedením jmen
navrhovaných starších i náhradníků; potom
lze se souhlasem nadpoloviční většiny sborového shromáždění volit touto kandidátní
listinou. Každý volič může v listině kandidáty škrtat a připsat jiné. Ti, kdo dosáhli
nadpoloviční většiny hlasů, jsou v pořadí
podle počtu získaných hlasů zvoleni buď za
členy, nebo za náhradníky staršovstva. Při
rovnosti hlasů rozhoduje užší volba. Není-li
při této volbě zvolen dostatečný počet starších nebo náhradníků, přistoupí se k nové
volbě na každé místo zvlášť.
Kandidátní listiny mohou být rozdány jen
ve sborovém shromáždění před započetím
volby nebo při volbě na dálku pověřenými
členy staršovstva či volební komise.

• P
 ověření členové staršovstva nebo
volební komise jsou povinni zajistit
předání všech obálek, které obdrží od
členů sboru volících na dálku, zvoleným
skrutátorům. Spolu s obálkami předají
skrutátorům také seznam členů, kteří
o volbu na dálku požádali, a prezenční
listinu se jmény a podpisy členů, kteří se
volby na dálku zúčastnili.
• Hlasy odevzdané na dálku jsou platné
pouze v případě, že sborové shromáž-

Při volbě staršovstva konané prostřednictvím kandidátní listiny mohou členové
s hlasovacím právem volit na dálku, pokud
o tento způsob volby včas požádají. Pro volbu
na dálku platí tato pravidla:
• Žádost o volbu na dálku musí být podána nejpozději 14 dní před konáním
sborového shromáždění předsedovi
nebo místopředsedovi staršovstva.
• Členy sboru, kteří o možnost volby na dálku
požádají, navštíví nejpozději den před konáním volebního shromáždění dva pověření členové staršovstva nebo staršovstvem
zřízené volební komise, seznámí je s kandidátní listinou, pravidly volby a umožní jim
tajné hlasování. Člen sboru volící na dálku
vloží upravenou kandidátní listinu do připravené obálky označené nápisem VOLBA
a zalepenou obálku předá pověřeným členům staršovstva nebo volební komise.

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze
dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu
s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako
SARS-CoV-2) na území České republiky
nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e)
a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto
ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a §
6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.
Vláda s účinností ode dne 5. října
2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020
do 23:59 hod. I.

Zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyšším
než deset osob ve vnitřních prostorech
staveb a v počtu vyšším než dvacet osob
ve vnějších prostorech, s výjimkou
členů domácnosti, výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné čin-

nosti, účasti na svatbě, prohlášení osob
o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup
od jiných osob menší než 2 metry; tento
zákaz se nevztahuje na hromadné akce
uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání
a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě
zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň
2 metry a každý z nich má určeno místo
k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
2. koncerty, divadelní představení a jiná
umělecká představení a slavnosti, při
kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;

omezuje
3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní
nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení,
nejvýše však 100 osob, a osoby, které
se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou
osob vedoucích bohoslužbu a jejich
pomocníků, a v průběhu bohoslužby se
nezpívá, (…)

Příloha sborového dopisu vršovického sboru ČCE

