
Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15 

Výpis ze zápisu jednání staršovstva 25.01.2011, 19.15 hodin 

Zápis jednání staršovstva 
Verze: 27.1.2012 10:42:00 strana 1 

  

Jednání vede:  Asszonyi Jan 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Raus Petr, Rous 
Luboš, Vávra Josef,  

Omluveni: Veselý Tomáš, Veselý Samuel, Pacek Jiří 

 

 1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů staršovstva ze dne 11.01.2012 

 

 2. Sborové záležitosti & staršovstvo 

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

Informace z činnosti volební komise podal br. Rous. 

2.2. Dovolená kaz. J.Asszonyi 

Usnesení: Staršovstvo schvaluje řádnou dovolenou kaz. J. Asszonyi ve dnech 4.2. 
– 11.2.2012. 

2.3. Večeře Páně 5. 2. 2012 

Vzhledem k tomu, že J.Asszonyi  nebude v neděli 5.2.2012  přítomen, bude večeří 
Páně sloužit host, kaz. Jiří Lukl s pomocí bratří starších. 

2.4. Konference „Máme čo zvestovať“ 

Usnesení: Staršovstvo schvaluje služební cestu vlastním autem kaz. J.Asszonyi na 
teologickou konferenci „Máme čo zvestovať“. Konferenci pořádá Rada CB na 
Slovensku. Koná v Liptovském Mikuláši ve dnech 22.3. – 24.3.2012.  

Konference není určena jenom pro kazatele. Je vhodná i pro další pracovníky – 
staršovstvo či další. Akci je možno oznámit také sboru, či nabídnout přednostně 
některým vedoucím. 

2.5. Žádost Rady CB o pořádání celocírkevní konference CB 2013 

Rada CB se na náš sbor obrátila s dotazem, zdali bychom byli (spolu s ostatními 
sbory v Brně) ochotni uspořádat celocírkevní konferenci v roce 2013. 

Usnesení:  Staršovstvo sboru schvaluje pořádání konference v roce 2013 naším 
sborem (počítáme s pronájmem prostor sboru BJB, ul. Smetanova). Bude nutno 
upřesnit předpokládané náklady ve variantě kompletních služeb v prostorách 
hotelu Continental. 

2.6. Žádost o konání pravidelných shromáždění v našem sboru 

Na sbor se obrátila s dotazem s. Rozita Mertová, zda by se v našich prostorách 
mohla scházet skupinka BJB - samostatného sboru neslyšících. Jedná se o skupinu 
do 10 osob, která se momentálně schází v prostorách církve BJB na Cejlu, kde se 
však necítí bezpečně. Skupinka se schází pravidelně v pondělí od 15 -18 hodin.  

Usnesení: Staršovstvo předběžně souhlasí s možností pronájmu prostor 
k setkávání skupiny neslyšících z BJB v pondělí v odpoledních hodinách. 
Současně ukládá br. kaz. Asszonyi a br. Rausovi upřesnit podmínky pronájmu. 
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 3. Členské záležitosti & pastorace 
Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru.  

 4. Hospodářské 
Staršovstvo schválilo interní směrnice na rok 2012, vzalo na vědomí porovnání 
mzdových nákladů v roce 2011 a 2012 (meziroční pokles), vzalo na vědomí 
skutečné náklady činností sboru v roce 2012, diskutovalo o návrhu rozpočtu na 
rok 2012 a vzalo na vědomí vývoj darů v roce 2012 (bude publikováno ve 
sborové zprávě k členskému shromáždění).                       

 5. Různé 
Bez podnětů. 

 

 6. Závěrečná ujednání 
Příští setkání staršovstva:    8. 2. 2012 ve 20,10 hod. (pokud bude svoláno) 

Další setkání staršovstva: 29.2. 2012 (za přítomnosti předsedy volební komise) 

Příští biblické slovo závěrem: br. Jiří Pacek 

  

 7. Závěrečné biblické slovo 
br. Petr Raus a kolektiv 

Připravil Jan Asszonyi & Eduard Klamka 

Zapsal Jiří Kořínek 
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