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Jednání vede:  Asszonyi Jan 

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

Omluveni: Veselý Samuel, Pacek Jaroslav 

1. Rozhovor s manželi Komrskovými 

Po vzájemném hodnocení vývoje vzájemného vztahu kaz. D. Komrsky s naším sborem (kdy 
staršovstvo vyjádřilo trvající zájem o bratrovu službu a bratr Komrska vyjádřil, že toto pozvání 
přijímá) a po vzájemném informování o očekáváních sboru (služba zvěstováním) a možnostech br. 
Komrsky (vzhledem k jeho zdravotnímu stavu je možný 1/3 pracovní úvazek), Komrskovi uvedli, 
že jsou připraveni přijít do našeho sboru v létě (o prázdninách)  2013 (přesný termín 
navrhnou v nejbližší době). Staršovstvo tuto zprávu s radostí přijalo s tím, že s tímto termínem 
bude počítat. 

2. Pozvání s. Márie Uhlíkové – post samostatného pastoračního asistenta 

Na základě jednání, které již delší dobu staršovstvo vede se sestrou Márií Uhlíkovou z Bratislavy, 
se staršovstvo sboru rozhodlo, že sestru pozveme ke službě samostatného pastoračního 
asistenta, asistenta kazatele v našem sboru. Sestra Mária Uhlíková je absolventkou Evangelické 
bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, má praxi z misijního působení v africké 
Keni a doposavad slouží jako laický pracovník a kazatel v bratislavském sboru. Oficiální pozvání 
vyřídí kaz. J. Asszonyi. Pokud sestra pozvání přijme, je možný její nástup na podzim tohoto roku. 

3. Program služeb nedělních večerů v květnu 

Staršovstvo si rozdělilo služby o nedělních večerech v květnu. 

4. Pastorace 

Staršovstvo sboru se zabývalo některými aktuálními pastoračními problémy. 

5. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: středa 9. 5. 2012,  20.10 hodin – celosborové staršovstvo s delegáty 
na celocírkevní konferenci 

Příští biblické slovo závěrem: Klamka Eduard 

6. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

br. Milan Hluchý 

 

Program připravil Jan Asszonyi, zapsal Jiří Kořínek 


