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Jednání vede:  Jan Asszonyi 

Přítomni: Asszonyi Jan, Hluchý Milan, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Uhlíková Mária, Veselý Samuel, 
Veselý Tomáš, Raus Petr 

 Zvonař František, Jílek Ladislav, Halámková Růžena, Chlápková Dagmar, Zvonař Roman, 
Toušek Bohumír 

Omluveni: Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Pacek Jaroslav, Rous Luboš 

1. Celocírkevní záležitosti 

1.1. Ústava CB – návrh č. 2.6 

Staršovstvo projednalo a připomínkovalo návrh ústavy verze 2.6  

1.2. Nároky na členství v CB (viz oběžník 2012-02) 

Staršovstvo projednalo a připomínkovalo podněty Rady CB z Oběžníku 2012-02: 

Rada CB zveřejňuje podnět ohledně nároků na členství v Církvi bratrské. Jedná se o základní 
očekávání církve od toho, kdo se chce stát jejím členem. Nejde o to zájemce o členství lustrovat, 
ale závazně vyjádřit, že od členů církve něco očekáváme. Z některých sborů evidujeme řadu 
vlažných až spících členů. Předpokladem členství je i vyjádření souhlasu se základními 
dokumenty církve i Zásadami CB. Rada předkládá k diskusi následující znění (kurzívou níže), 
jehož principy by mohly být obsaženy v novém Řádu. Po shromáždění připomínek (např. pokud 
někdo nemůže navštěvovat svůj sbor ze zdravotních důvodů aj.) ze strany jednotlivých 
staršovstev (do 31. ledna 2013), počítáme s předáním podnětu směrem ke Komisi pro Řád. 

• Protože duchovní život někdy začíná, očekáváme znovuzrození a křest, kdy křest spojujeme se 
zapojením se do viditelného těla Kristova (v naší terminologii: se členstvím). 

• Protože duchovní život pokračuje a protože věříme, že křesťan žije v církvi, očekáváme snahu o 
podporu duchovního růstu. To se děje především pravidelnou návštěvou společných 
shromáždění a týdenních aktivit. Pokud někdo nemůže sbor navštěvovat (trvale bydlí mimo 
dosah sboru, v jiné zemi atd.), není důvod, aby pokračoval v členství.  

• Protože věříme, že křesťan má sloužit podle svých obdarování, očekáváme, že se podle nich a 
možností zapojí do života místního sboru. Protože věříme v klíčovou roli modlitby, nový člen se 
zavazuje k pravidelným modlitbám za sbor. 

Vyjádření staršovstva: Všechny tyto tři body zdůrazňují náš prioritní zájem o vnitřní život 
církve a odsouvají všední život ve světě na druhou kolej. Neberou v úvahu etapy lidského 
života a různost vytížení lidí v jejich všedním životě. Staršovstvo doporučuje zůstat u 
stávajících základních požadavků, jak jsou formulovány v členském slibu. 

1.3. Návrhy členů Rady CB pro volbu 2013 

Na podnět komise pro volbu Raddy CB staršovstvo navrhuje tyto bratry: 

Podává se návrh na 7 členů, z toho nejméně tři nekazatelé a nejméně tři správci sborů. 

Navrhujeme: 

1. Petr Raus nekazatel Brno-Kounicova 

2. Marek Orawski nekazatel Praha-Šeberov 

3. Tomáš Hanuš nekazatel Praha-Žižkov 
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4. Zdeněk Linzmajer nekazatel Praha-Šeberov 

5. Tadeáš Firla správce sboru Horní Suchá 

6. Robert Hart správce sboru Šeberov 

7. Pavel Škrobák správce sboru Zlín 

2. Sborová agenda 

2.1. Ohlédnutí za sborovým dnem 

Osvědčil se dřívější začátek odpoledního shromážděním i hlídání dětí. Všechny ohlasy pozitivní. 

Staršovstvo děkuje všem, kdo se o zdárný průběh sborového dne zasloužili. 

Na příští sborový den pozveme Hornokrupské. 

2.2. Ze života a plánů v Bohumilicích 

1. Bohumiličtí potřebují prověřit, jestli je pojištění budovy sboru povinností a jakou pojistku by 
bylo nejlepší uzavřít. Prověříme, kdo je kompetentní (příslušný) ve věci pojištění jednat. 

2. Rozhodnutí členského shromáždění platí pro pověřené staršovstvo i staršovstvo nástupnické. 

3. Proběhl i další rozhovor o plánech a záměrech Bohumilic i Brna. Mluvilo se i o vzájemné 
pomoci. 

4. Úkol pro Brno: Projednat zařazení pomoci Bohumilickým v horizontu 3–5 let do finančního 
plánu. 

2.3. Vánoční balíčky a gratulace 2013 

Staršovstvo na podmět sesterského odboru projednalo rozdávání vánočních balíčků seniorům a 
gratulace jubilantům v roce 2013.  

3. Pastorace & Členské záležitosti 

Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru. 

5. Různé 

16. a 25. prosince bude bratr kazatel Jan Asszonyi sloužit v Bohumilicích. 

Ohlédnutí za seniorátní konferencí. 

6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: 28. 11. 2012 ve 20.10 (po biblické hodině) 

Příští biblické slovo závěrem: Asszonyi Jan 

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

 Br. Tomáš Veselý - slovo vděčnosti z ranních cest do práce: dosavadní život byl dobrým darem, má za co 
být vděčný; lidé kolem si hodně stěžují, ale ne vždy oprávněně. Vděčnost člověka může mít dobrý vliv i na 
lidi kolem. Cit.: Da 3,32 (podle Hesel JB) 

Zapsal: Petr Raus 
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