STATUT KAZATELSKÉ STANICE ROZTOKY
sboru ČCE v Praze 8 – Kobylisy
V souladu s ustanovením Řádu o správě církve (ŘSC) čl. 20.2 zřizuje staršovstvo Farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Praze 8 – Kobylisy kazatelskou stanici v Roztokách.
V Roztokách na severním okraji Prahy se v posledních sedmi letech dalo dohromady vícero převážně mladých
evangelických nebo smíšených rodin. Některé mají vazby na své původní, většinou pražské sbory. Spontánně ale došlo
též ke vzniku nového lokálního společenství, které se pravidelně schází k nedělním bohoslužbám i ve skupinách během
týdne. K bohoslužbám jednou za měsíc se roztočtí začali scházet v roce 2014. Od roku 2016 bylo roztocké společenství
vedeno jako (nově reaktivovaná) kazatelská stanice sboru Libčice nad Vltavou, kde má dva zástupce ve staršovstvu. Od
podzimu 2020 získala roztocká kazatelská stanice možnost scházet se pravidelně v nově opravených prostorách městem
spravované vily.
Staršovstvo kobyliského sboru vyslovilo souhlas s povoláním Anny Pokorné za kazatelku s určením pro práci
v Roztokách od podzimu 2021, a to z důvodu, že kobyliský sbor má aktuálně neobsazený kazatelský úvazek, který je
ochoten dočasně kazatelské stanici poskytnout. Toto povolání bude dočasné, jelikož kazatelská stanice usiluje o přeměnu
v nový samostatný farní sbor od jara nebo podzimu 2022.
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Kazatelská stanice Roztoky zřídí výbor kazatelské stanice, který bude mít 3 členy. Volba výboru proběhne při
bohoslužbách roztocké kazatelské stanice dne 12. 9. 2021.
Členové výboru se stanou členy kobyliského sboru a mohou se jako hosté účastnit zasedání staršovstva.
Výbor bude pravidelně (jednou měsíčně), týden před pravidelnou schůzí staršovstva, informovat staršovstvo
o dění v kazatelské stanici.
Kazatelská stanice Roztoky je ve staršovstvu zastoupena farářkou Annou Pokornou.
Do volby výboru jsou jednáním o volbě kazatelky Anny Pokorné za kazatelskou stanici pověřeny roztockým
společenstvím Anna Kaucká a Magdaléna Marková.
Výbor spolu s kazatelkou s určením pro práci v kazatelské stanici a všemi dalšími členy a přáteli pečují
o přípravu bohoslužebných a dalších shromáždění.
Přátelé kazatelské stanice platí své příspěvky v kobyliském sboru na speciální účet, který bude pro potřeby
kazatelské stanice zřízen. Na tento účet bude také převeden finanční obnos, který má kazatelská stanice nyní
u libčického sboru, a to formou darovací smlouvy.
Kazatelská stanice bude mít svého pokladníka, který je členem výboru. Pokladník komunikuje s účetní
kobyliského sboru a má možnost nahlížet do účtu, který je pro potřeby kazatelské stanice zřízen.
Sbírky při shromáždění v Roztokách jsou ve spolupráci s účetní kobyliského sboru evidovány pokladníkem
kazatelské stanice, tak aby bylo možné z jejich výnosu hradit běžné náklady roztockých shromáždění.
Celocírkevní a další sbírky, o kterých rozhodne staršovstvo, se připojí ke sbírce v Kobylisích.
Dle doporučení seniorátního výboru dohodne staršovstvo s výborem výši celocírkevních a seniorátních
repartic hrazených kazatelskou stanicí. Příslušný podíl repartic, příspěvek na personálních fond spojený
s prací kazatelky a příspěvek na bydlení kazatelky budou hrazeny z účtu určeného pro kazatelskou stanici.
Přátelé kazatelské stanice berou na vědomí, že si prostředky na veškeré výdaje spojené s činností kazatelské
stanice a prací kazatelky zajistí samostatně, tak aby nedošlo k finančnímu zatížení kobyliského sboru.
Kazatelská stanice bude pro své aktivity využívat prostory pronajaté spolkem Roztoč od města Roztoky
a náklady spojené s jejich užíváním budou hrazeny z účtu, který je pro potřeby kazatelské stanice zřízen.
K tomuto účelu bude uzavřena Dohoda o spolupráci mezi sborem ČCE v Praze 8 – Kobylisy a spolkem
Roztoč.
V případě potřeby zajistí výbor kazatelské stanice náhradní prostory pro aktivity kazatelské stanice Roztoky.
Při věcných jednáních s místními samosprávami, zejména městem Roztoky, zastupuje kazatelskou stanici
kazatelka nebo výbor. Při jednáních smluvního charakteru zastupují kazatelskou stanici statutáři sboru, tedy
farář a kurátor.
Sborová shromáždění (výroční, mimořádná, volební) budou připravována tak, aby mohli být přítomni
i členové kazatelské stanice.

Tento statut pro kazatelskou stanici Roztoky byl staršovstvem Farního sboru ČCE v Praze 8 – Kobylisy projednán
a schválen online v červenci 2021 (viz Zápis ze schůze staršovstva).

