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Jednání vede:  Asszonyi Jan 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Hluchý Milan, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Pacek Jaroslav, 
Raus Petr, Rous Luboš, Křipač Jiří, Veselý Samuel, 

Omluveni: Veselý Tomáš,  

1. Ustavení nově zvoleného staršovstva 

Volba místopředsedy a hospodáře staršovstva. 

Usnesení:  

1. Staršovstvo na svém setkání zvolilo: 

místopředsedu staršovstva: br. Raus Petr 

hospodáře sboru:   br. Klamka Eduard 

zapisovatele:   br. Kořínek Jiří, zástupce br. Pacek Jaroslav 

přidělování služby při SV Páně: br. Rous Luboš 

2. Staršovstvo sboru pověřuje hospodáře sestavením hospodářské rady. 

3. Staršovstvo sboru pověřuje správce sboru, aby do kanceláře Rady CB sdělil údaje o statutárních 
zástupcích sboru (místopředseda a hospodář). 

4. Výsledky voleb místopředsedy staršovstva a hospodáře sboru zařadí br. kaz. Asszonyi do 
sborových oznámení. 

2. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

2.1. Kontrola zápisu a úkolů:  

Zápis staršovstva 13.03.2012 

Zápis výročního členského shromáždění – trvá 

2.2. Úkoly v trvání 

Pozvání sboru Kvapôčky z Bratislavy (J.Asszonyi) – nabízené termíny jsou konec října nebo 
začátek listopadu 2012 

Pozn. ex post: Dirigent Kvapôček potvrdil zájem přijet, zdá se, že v tradičním termínu první 
listopadové neděle. Bude ještě upřesněno. 

3. Sborová agenda 

3.1. Reflexe výročního shromáždění 

Byly prodiskutovány některé poznámky a postřehy, které zazněly na výročním shromáždění 
např. služba svědectvím, prostor pro rozhovory s kazatelem sboru, větší účast členů 
staršovstva na modlitební chvilce před shromážděním, posunutí začátku nedělního 
shromáždění a další. 

3.2. Informace ze setkání statutárních zástupců sborů 

Informace ze setkání, které se konalo 17.3.2012 ve Vsetíně, které mělo na programu diskuzi o 
novém uspořádání Církve bratrské a návrzích na konferenci v Písku. Informaci podali Jan 
Asszonyi a Eduard Klamka. 
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3.3. Nabídka hotelu Continental pro konferenci 2013 

Z hotelu Continental jsme obdrželi cenovou nabídku na kompletní i částečné konferenční 
služby pro pořádání Konference Církve bratské v ČR a SR v roce 2013 (o což jsme byli 
požádáni Radou CB). 

Usnesení: Staršovstvo souhlasí s uspořádáním celocírkevní konference v roce 2013 za 
podmínek nabízených hotelem Continental.  

3.4. Setkání celosborového staršovstva 

Dvakrát ročně se schází celosborové staršovstvo (včetně Bohumilických). Jarní setkání by se 
mělo uskutečnit před celocírkevní konferencí mj. k projednání konferenčních návrhů. 

Jarní setkání: Brno – Kounicova ul., středa 9.5.2012  

Usnesení: staršovstvo sboru rozhodlo o konání celosborového staršovstva ve středu 9.5.2012 
v Brně. 

3.5. Nedělní večerní shromáždění 

Od 15.4.2012  se do konce června konají nedělní večerní shromáždění. Proběhl rozhovor o 
obsahu a obsazení 10 večerů +1 večer se zprávami z konference. 

Služba slovem v dubnu: 15.4 – br. Klamka, 22.4 – br. Kořínek, 29.4 – br. Hluchý,  

3.6. Poděkování „Veteránům“ 

Vzhledem k ukončení služby Veteránů navrhuje kaz. J. Asszonyi poděkovat dopisem 
staršovstva vedoucím (K. Dadákové a dalším) za jejich službu. 

Usnesení: Staršovstvo souhlasí s písemným poděkováním buď dopisem nebo v Kompasu a 
pověřuje br. kaz. Asszonyi tímto zpracováním. 

3.7. Druhý kazatel / pastorační pracovník sboru 

Usnesení: Staršovstvo vzalo na vědomí informace kaz. J. Asszonyi o průběhu jednání s těmi, 
s kterými staršovstvo nyní jedná. Dojdou-li jednání do realizační fáze, sbor bude informován.  

4. Členské záležitosti 

4.1. Členové 

Staršovstvo sboru na svém setkání 18.3.2012 přijalo za plnoprávnou členku sboru sestru 
Miluši Vyorálkovou. Přijata bude v neděli 8.4.2012 při velikonočním shromáždění se křty. 

4.2.  Dlouhodobě nemocní členové sboru 

Staršovstvo si připomenulo a modlilo se za nemocné členy sboru. 

5. Hospodářské záležitosti 

5.1. Žádost (nejen) bysterského sboru o pomoc 

Odstupující staršovstvo zanechalo novému staršovstvu zvážení pomoci bysterskému sboru, 
který se rozhodl stavět novou modlitebnu. 

Současně někteří členové sboru vyjadřují přání finanční pomoci se splácením nové 
modlitebny sboru v Litomyšli, darů pro iniciativu besídky (Keňa) apod. 

Hospodář z období minulého staršovstva při zvážení finanční situace sboru, současných a 
předpokládaných závazků a předpokladů ekonomického vývoje doporučuje podobné žádosti, 
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(pokud tak nové staršovstvo uzná za vhodné) podporovat vyhlášením možnosti účelové 
sbírky účelových darů (obálky s označením anebo bankovní převody s určením). 

Také lze případně využít část fondu pomoci. 

Usnesení: Staršovstvo schválilo oznámit účelovou sbírku k výše uvedeným žádostem – nová 
modlitebna v Litomyšli a výstavba nové modlitebny v Bystrém. 

5.2. Doplnění materiálu HR z posledního staršovstva uplynulého období (zpracoval a případně 
okomentuje br. Luboš Rous): 

O nacenění zateplení zadního štítu šachovnicového sálu, modlitebny a propojení k OD 
informoval br. Luboš Rous. 

Usnesení staršovstva:  Staršovstvo pověřuje nového hospodáře a novou HR, aby předložený 
materiál projednala a navrhla staršovstvu v kontextu ostatních úloh jeho rozplánování a 
zapracování do materiálu HR. 

6. Různé 

Nebyly podněty. 

7. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: středa 11. 4 2012,  20.10 hodin 

Příští biblické slovo závěrem: br. Hluchý Milan – dle abecedního střídání 

8. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

br. kaz. Jan Asszonyi 

 

Připravil Jan Asszonyi a Eduard Klamka, zapsal Jiří Kořínek 

 


