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Jednání vede:  Jan Asszonyi 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Klamka Eduard, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Rous Luboš, Uhlíková Mária, 
Veselý Tomáš, Raus Petr, 

Omluveni: Veselý Samuel, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Hluchý Milan, 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů:  

Zápis staršovstva 12.09.2012 

2. Sborová agenda 

2.1. Slovíčka pro děti 

Viz vysvětlení v Kompase: Pro letošní školní rok jsem se rozhodl vyřadit z nedělních 
shromáždění slovíčko pro děti. Měl jsem k tomu dva důvody. První spočívá v tom, že dětí na 
stupínku se schází poměrně dost, někdy se tam již stěží vejdou (zvlášť při večeři Páně) a pro 
toho, kdo k nim hovoří, je velice těžké udržet jejich pozornost. Zdálo se mi, že těm, kterým 
jsou určeny, již tolik neslouží. Druhý důvod vyplynul z rozhovoru se s. Marcelou Kvapilovou. Z 
její strany zaznělo, že by učitelé besídky uvítali, kdyby měli více času nejen na setkání v 
jednotlivých skupinách, ale také při společném setkání skupin. Obojí je důležité. Tyto dvě 
skutečnosti se mi zdály dostatečně vážné na to, abychom se pokusili najít pro děti efektivní 
způsob jejich vedení. Počítám s tím, že děti budou ve shromáždění v jeho úvodu (píseň, 
modlitby, první čtení, píseň pěveckého sboru). Po ukončení školního roku 2012/2013  
budeme hodnotit, jak se tato změna osvědčí. 

Staršovstvo bere vysvětlení br. kazatele na vědomí. 

2.2. Podzimní sborový den 

Kaz. Roman Neumann sdělil rozhodnutí nepřijet  4.11.2012 na sborový den. 

Br. kazatel Asszonyi oslovil br. kazatele Davida Beňu, který poslouží 4.11.2012  dopoledne na 
téma, které domluví br. Asszonyi. Bude-li to možné, dopolední bohoslužbu doplní dětský 
sboreček, popř. společný zpěv celého shromáždění s rozšířeným doprovodem a odpoledne 
doplní program br. Beni pěvecký sbor. 

Na jaro roku 2O13 je v jednání návštěva sboru CB z Bardejova a na podzimní sborový den 
roku 2013 bude opět pozván sbor CB z Horní Krupé.  Návštěvy domlouvá br. kaz. Asszonyi. 

Staršovstvo s tímto řešením souhlasí. 

2.3. Shromáždění na přelomu roku 

Staršovstvo diskutovalo sborový program svátečních dnů na konci roku 2012. 

25.12.  úterý – 9.00 hodin – bohoslužba s přenosem bohoslužby z našeho sboru (ČT) 

26.12.  středa – 19.00 hodin – biblická hodina – shromáždění bude zrušeno 

30.12. neděle – 09.00 hodin – nedělní dopolední bohoslužby 

31.12. pondělí –17.00 hodin – silvestrovské shromáždění 

01.01. úterý – 10.00 hodin – novoroční shromáždění 

02.01. středa – 19.00 hodin – biblická hodina (misijní) – shromáždění bude zrušeno 
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Br. Jaroslav Štigler byl osloven se žádostí o přípravu silvestrovského shromáždění.  Br. kazatel 
oznámí v příštím setkání staršovstva výsledek jednání. 

Staršovstvo s tímto řešením souhlasí. 

2.4. Nedělní volba kaz. Daniele Komrsky 

a) nebývá zvykem, aby volený bylo přítomen 

b) Řád CB říká, že:  

(4) Při volbě správce sboru nebo kazatele se vyžaduje alespoň dvou třetin hlasů 
z celkového počtu přítomných s hlasovacím právem. 

(5) Volbu kazatele připravuje po dohodě s Radou staršovstvo sboru a řídí ji člen 
Rady. 

c) Ústava CB čl. 30 říká, že: 

(4) Při rozhodování členských shromáždění sboru stačí přítomnost jedné třetiny 
členů starších patnácti let. Při závažnějších rozhodováních, jako je volba a 
odvolání správce sboru nebo kazatele, volba a odvolání staršovstva, zřízení, 
rozdělení, zrušení sboru nebo přenesení jeho sídla, disponování s nemovitým 
majetkem, musí být přítomna nejméně polovina členů sboru s hlasovacím 
právem. Členské shromáždění má právo požadovat tuto kvalifikovanou 
přítomnost členů i při jiných závažných rozhodnutích. Členské shromáždění 
rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. V 
případě volby či odvolání správce sboru nebo kazatele je k účinnosti třeba 
alespoň dvou třetin hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Postup 
voleb na stanici stanoví Řád. Zapisovatel pořizuje věcný zápis jednání, k němuž se 
přikládá prezenční listina. 

d) Shromáždění bude informováno o tom, že staršovstvo sboru se dohodlo s br. Danielem 
Komrskou na službě v rozmezí 30-50% pracovního úvazku v závislosti na zdravotním stavu 
bratra.  

e) Volební lístky a prezenční listinu připraví kancelář sboru. 

Staršovstvo bere navržené řešení na vědomí a souhlasí s tím, aby s výše uvedenými 
informacemi byl sbor seznámen. 

2.5. Služba večeří Páně při pastoraci 

Kaz. J. Asszonyi navrhuje, aby staršovstvo zplnomocnilo s. Máriu Uhlíkovou ke službě večeří 
Páně členům sboru, kteří se nemohou účastnit společných shromáždění (služba nemocným a 
starým lidem). 

Staršovstvo zplnomocňuje ses. Máriu Uhlíkovou ke službě večeří Páně členům sboru 
při pastoračních návštěvách. 

2.6.  Informace ze semináře na téma „Služba církve k uzdravování“ 

          Staršovstvo vzalo na vědomí informace ze semináře na téma „Služba církve k uzdravování“, 
kde měl přednášky br. Petr Cimala z CB, br. Dan Drápal z KS, Kateřina Lachmanová aj. 
Staršovstvo souhlasí s tím, aby se připravil cyklus shromáždění na téma ‚Modlitby za 
nemocné a jejich uzdravení‘. 
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2.7.  Ekumena 

2.8.1. Ohlédnutí za shromážděním 16. 9.  

Ohlédnutí za ekumenickým shromážděním 16.9.2012 (v našem sboru), na téma „Služba 
církve dětem“.  

Staršovstvo doporučuje snížit počet ekumenických shromáždění v roce (např. září 
vypustit) na jedno s VP max. dvě v roce.  

2.8.2. Shromáždění s večeří Páně 21. 10. 

CČSH, Botanická 1, 10.00 hodin. 

Za náš sbor by se kromě kazatele měl aktivně účastnit laik u přímluvných modliteb a při 
rozdávání večeře Páně:  

Staršovstvo navrhuje oslovit br. Pavla Dostála. Zajistí br. kaz. Asszonyi. 

3. Pastorace & Členské záležitosti 

Staršovstvo si připomenulo s modlitbami nemocné a potřebné členy sboru. 

4. Hospodářské záležitosti 

4.1. Sbírky: ETS a Diakonie 

Je potřeba uveřejnit data povinných sbírek na ETS a Diakonii. 

Staršovstvo vyhlašuje sbírku na ETS na neděli 28.10. 2012 a sbírku na Diakonii 
na neděli 25.11. 2012. Sbírky se začnou oznamovat již následující neděli. 

5. Různé 

6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: středa 24. 10. 2012 

Příští biblické slovo závěrem: br. Samuel Veselý 

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

 Br. Jan Asszonyi Efez. 1,15 

Program připravil Jan Asszonyi a Eduard Klamka 
Zapsal Jaroslav Pacek 

 


