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Jednání vede:  Asszonyi Jan 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Rous Luboš,  
Veselý Tomáš, Veselý Samuel 

Omluveni:  Pacek Jiří, Raus Petr, Vávra Josef , 

 

 1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů:  

Zápis staršovstva 14.12.2011 

 

 2. Sborové záležitosti & staršovstvo 

2.1. Služba br. Bohumíra Touška v Bohumilicích  

V neděli 25. 12. 2011 proběhlo v Bohumilicích při členském shromáždění 
hlasování o službě br. Bohumíra Touška zvěstováním a pastorací (na dobu 1 
roku) s kladným výsledkem. Shromáždění přijalo informaci kaz. J. Asszonyi o 
tom, že bratr bude kooptován do místního staršovstva a pastorace bude mít 
přirozeně zprvu seznamovací charakter. 

Usnesení:  

Brněnské staršovstvo na základě rozhodnutí členského shromáždění v 
Bohumilicích souhlasí se službou br. Bohumíra Touška na této stanici. 
Staršovstvo požaduje zápis ze staršovstva a členského shromáždění (25.12.2011) 
bohumilické stanice. 

 

2.2. Výroční shromáždění s volbou staršovstva 25. 3. 2012 

2.3.1.  Sborník o životě sboru ke členskému shromáždění 

Termín odevzdání příspěvků ke zpracování:  do 29.2.2012 

Osoba zodpovědná za realizaci sborníku:  br. Pacek Jaroslav a br. D.Fajfr 

2.3.2. Způsob jednání členského shromáždění 

Usnesení: Staršovstvo požádá br. Petra  Kvapila a s. Alenu Farníkovou, aby také 

přijímali podněty ke členskému shromáždění. 

2.3.  Pozvání ke službě v bratislavském sboru 

Kaz. J.Asszonyi spolu se zpěváky dostal pozvání je službě v bratislavském sboru 

v neděli 20. 5. 2012.  

Usnesení: Staršovstvo souhlasí se službou kazatele a zpěváků v Bratislavě 20.5.2012. 

2.4. Informace z ekumény 

 V úterý 24.1. se v 19.00 hodin koná v kostele sv. Jakuba modlitební shromáždění. 

Text kázání tvoří 1K 13: 

o Kdybych mluvil jinými jazyky – Jiří Gruber (ČCE) 
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o Kdybych měl dar proroctví – Oldřich Svoboda (CASD) 

o Kdybych všechno rozdal – Martin Grombiřík (Ev.církev A.V.) 

Přímluvné modlitby: Celkem 8; poslední – za církev a křesťany – připadá na naši 

církev: přednese br. Petr Raus (br. Vávra Josef) 

 V neděli 16. 9. 2012 se v našem sboru bude v 17.00 hodin konat tradiční 

ekumenické shromáždění („velké ekumény“). Program bude ještě upřesněn. 

 V neděli 21. 10. 2012 se v kostele CČSH, Botanická 1 uskuteční od 10.00 hodin 

podzimní ekumenické shromáždění se slavením večeře Páně. Kázáním poslouží 

předseda výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů br. Milan Kern. 

2.5. Inspiro – pozvánka  

Na Velké Lhotě se koná v pátek a sobotu 3. – 4. února 2011 setkání pro pracovníky 

sborů Inspiro – viz příloha č. 1. „Kurz pro sborové pracovníky všech generací, kterým 

leží na srdci evangelizace a duchovní doprovázení druhých a kteří touží obnovovat své 

duchovní zdroje.“ 

Členům a dalším pracovníkům sboru bude informace podána ve sborových 

oznámeních. Informace s pozvánkou budou vyvěšeny na webu a na nástěnce ve 

vestibulu. 

 3. Členské záležitosti & pastorace 

3.1. Pastorace 

Staršovstvo se krátce věnovalo pastoraci a připomenulo si nemocné členy sboru. 

 

 4. Hospodářské 

4.1. Rekonstrukce vnitřních vrat v průjezdu sborového domu 

Hospodář podal informaci o tom, že realizace se očekává někdy během ledna či února. 

 

 5. Různé. 
Nebyly podněty. 

 

 6. Závěrečná ujednání 
Příští setkání staršovstva:       25. 1. 2012  ve 20,10 hod. 

Příští biblické slovo závěrem:  br. Jiří Pacek 

 8. Závěrečné biblické slovo   
Br. Jaroslav Pacek 

 

Připravil Jan Asszonyi 

Zapsal Jiří Kořínek 
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Příloha č. 1 – Inspiro 

INSPIRO – čerstvý vítr do plachet 
Kurz pro sborové pracovníky všech generací, kterým leží na srdci evangelizace 
a duchovní doprovázení druhých a kteří touží obnovovat své duchovní zdroje. 
 

(Určeno pro  region Morava a Slezsko) 
 

KDY: 3.- 4.2. 2012 od 18.00 hod. (pátek + sobota) 

 

KDE: Sbor CB ve Velké Lhotě 

 
Témata seminářů v sobotu: 
 
Sbor otevřený mužům                           David Novák (2x) 
(Specifika mužské spirituality) 
 

Pastýřství a vedení                                Tadeáš Firla (2x) 
(Pokračování minulého semináře) 
 
  

Konflikty a co s nimi                              Slavoj Raszka (2x) 
(Nepříjemná součást naší služby) 
 

Biblické staršovství                               Daniel Fajfr 
(Využívání duchovních darů, rozsuzování proroctví, 
zapojování druhých lidí do služby …) 
 

Budování otevřeného sboru                      Daniel Fajfr 
(Současná eklesiologie na úrovni sboru) 
 

Víkendové setkání začíná v pátek v 18h. společnou večeří, po které 
následuje večer chval, modliteb a první vyučovací blok. Sobotní dopoledne začíná v 8.30 hod. a 
obsahuje dva semináře (po 90 minutách). Po sobotním obědě následuje závěrečný vyučovací blok 
a sdílení zkušeností. Závěr je v 15h. 

Cena: 450 Kč/setkání  (300 Kč/setkání bez noclehu) 

               
Přihlášky: Přes svého kazatele nebo rovnou na adresu: David.Novak@cb.cz  

(Do 30.1.2012. Příklad: Franta Kůs plus 5 lidí. Tři večeře, tři snídaně, šest obědů, tři noclehy.) 

Poznámka: Všem účastníkům doporučujeme vypracovat ankety Sebereflexe a Potřeby, rozdávané při 

minulém setkání Inspira, na které se bude při tomto setkání navazovat.)                                                          
( viz http://doma.vevsetine.cz/inspiro_projekt.pdf ) 
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