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Jednání vede:  Petr Raus 

Přítomni:  Jan Asszonyi, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Raus Petr, Rous 
Luboš, Uhlíková Mária, Veselý Tomáš, Veselý Samuel 

Omluveni: Klamka Eduard, Hluchý Milan 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů: 

a) Zápis staršovstva 13. 2. 2013 

2. Sborová agenda 

2.1. Oběžník Rady CB 

Staršovstvo sboru projednalo oběžník Rady CB, zejména: 

1. Návrh ústavy verze 2.7. (včetně připomínek) 

2. Konferenční návrhy (staršovstvo nebude podávat pozměňovací návrhy ke stávajícím 
návrhům) 

3. Konference Přihořívá – bude oznámeno sboru s tím, že se jedná o konferenci pro všechny 
generace sboru (koná se o víkendu 20. – 21. 4. 2013; informace jsou na web stránkách 
sboru) 

2.2. Setkání statutárních zástupců 

Staršovstvo pověřuje bratry Petra Rause, Jiřího Křipače a Eduarda Klamku účastí na setkání  
statutárních zástupců sborů, které svolává Rada CB do Vsetína. Na programu setkání je diskuze o 
návrhu ústavy CB a o přechodu církve na samofinancování. 

2.3. Společná bohoslužba sborů CB v Brně – Kounicova ul. a Královopolský sbor 

Na seniorátním setkání ve středu 6. února se kazatelé brněnských sborů shodli na tom, že 
uspořádají společné shromáždění, a to v neděli 24. března – tj. Květnou neděli. Pozvání ke službě 
přijal doc. Pavel Hošek, proděkan a vedoucí katedry religionistiky na ETF UK. Začátek v 10.00 
hodin. 

Usnesení: Staršovstvo bere na vědomí 

2.4. Kurzy Alfa 

Sesterský odbor po dotazu staršovstva dospěl k názoru, že v současném složení není schopen 
zajistit stravu podzimního 10 týdenního kurzu Alfa. 

Usnesení: Vzhledem k problematice zajištění komplexního stravování účastníků kurzů Alfa, 
staršovstvo rozhodlo kurzy alfa v původní podobě nekonat, tzn. s teplou večeří. 

Staršovstvo předloží problematiku pořádání kurzů Alfa členskému shromáždění 
s prosbou o pomoc pro případné konání kurzů Alfa.  

2.5. Zkouška pěv. sboru Effatha 

Pěv. sbor Effatha požádal o možnost konání jednodenní zkoušky v sobotu 23. 3. 2013. Stravu si 
zajišťují sami. 

Usnesení: Staršovstvo souhlasí s konáním zkoušky pěv. sboru Effatha v navrženém termínu. 
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2.6. Členské shromáždění 

• staršovstvo vyjadřuje poděkování bratřím Davidovi Fajfrovi a br. Jaroslavu Packovi a rodině 
Kulískových za přípravu výroční zprávy ke členskému shromáždění 

• staršovstvo navrhne členskému shromáždění za delegáty na výroční konferenci CB , která se 
koná 9. – 11. 5. 2013, tyto bratry: 

1. delegát: br. Luboš Rous 

2. delegát: br. Pacek Jaroslav 

3. delegát: br. Jiří Křipač 

4. náhradník: stanice v Bohumilicích 

2.7. Významná výročí letošního roku 

Letos si připomeneme 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a 400. výročí Bible kralické. 
Vzhledem k tomu, že do roku 2018 takovýchto výročí je více, připravila ČCE web stránky „Naše 
reformace“ (odkaz je i na našich web stránkách). Info: http://www.nase-reformace.cz/  

2013 – 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje a 400. výročí Bible kralické 
2014 – 600. výročí prvního vysluhování svaté večeře Páně podobojí 
2015 – 600. výročí upálení mistra Jana Husa 
2016 – 600. výročí upálení mistra Jeronýma Pražského 
2017 – 500. vystoupení Martina Luthera 
2018 – 100. výročí vzniku Českobratrské církve evangelické 

 

Usnesení: Staršovstvo vnímá připomenutí výše uvedených výročí kladně. V roce 2013 
doporučuje se zaměřit na výročí Bible kralické. Forma připomenutí výročí bude 
upřesněna později např. vyhlášení měsíce Bible kralické (říjen). Bylo odsouhlaseno 
věnovat podzimní sborový den tomuto výročí.  Zodpovídá br. kazatel Asszonyi. 

2.8. Služební cesta J. Asszonyi a M. Uhlíkové 

V pondělí 4. 3. 2013 se koná ve sboru CB Praha 1 jednodenní „Teologické fórum“ na téma: 
„Vyučování základů víry v 21. století a 450. výročí Heidelberského katechismu“ (Fórum bude 
reflexí katechismů a a jejich vlivu v životě církví. Přemýšlet budeme také o tom, jak připravovat a 
vyučovat v přípravě ke křtu nově obrácené v dnešní době.). 

Usnesení: Staršovstvo sboru schvaluje služební cestu vlakem pro J. Asszonyi a M. Uhlíkovou dle 
návrhu. 

2.9. Nové web stránky sboru 

Staršovstvo diskutovalo o nových sborových internetových stránkách bez vážných připomínek.  

3. Pastorace & Členské záležitosti 

Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru.  

4. Hospodářské záležitosti 

4.1. Podpora misionářů 

Kazatel Tomáš Grulich jménem podpůrného týmu misionářů požádal náš sbor o finanční podporu. 

Usnesení: bod bude projednán za účasti hospodáře sboru. 

4.2. Dveře předního domu 

Hospodářská rada vybrala na základě doporučení br. Stanislava Farníka, který odvedl velkou 
práci ve výběru vhodných firem, dodavatele na nové dveře předního domu a 2x bezpečnostní 
dveře modlitebny. 

http://www.nase-reformace.cz/
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Usnesení: staršovstvo bere na vědomí a děkuje br. Farníkovi za pečlivou rozsáhlou práci na tomto 
projektu. 

4.3. Místnost za varhanami 

Místnost za varhanami se řeší jako obecně použitelná místnost.  HR se k tomuto námětu sejde po 
shromáždění podnětů.  

Usnesení: staršovstvo bere informaci na vědomí a žádá HR o zajištění komplexního návrhu na 
zajištění racionálního vytápění některých částí budovy (např. samostatná místnost za 
varhanami). 

4.4. Dary 

Staršovstvo bylo seznámeno s průměrem získaných darů přepočtem na 1 plnoprávného člena 
(Brno/Bohumilice) v Kč/rok: 

rok  2009  2010  2011  2012 

Brno  7914  8914  9058  9845 

Bohumilice 10797  8389  7869  5102 

Pro reálné použití tohoto čísla v „rámci sboru“ je třeba odečíst ze zprůměrovaného daru členský 
příspěvek a povinné sbírky do RCB. 

Usnesení: Staršovstvo bere výše uvedenou informaci na vědomí. 
Zároveň se staršovstvo usneslo, že připraví návrh finanční pomoci pro stanici 
Bohumilice ve smyslu případné výstavby nové modlitebny. 

4.5. Zabezpečení přední budovy a modlitebny 

Br. Kratochvíl seznámil staršovstvo s návrhy zabezpečení budovy. 

Usnesení: Staršovstvo s předloženým návrhem souhlasí. 

5. Různé 

5.1. Informace 

Kaz. Jan Asszonyi se ve středu 6. 3. 2013 účastní jednání studijního odboru v Praze. 

Staršovstvo bere na vědomí. 

5.2. Návrh na změnu začátků biblických hodin ve středu 

Na základě podnětů některých členů sboru staršovstvo diskutovalo o případné změně času 
středeční biblické hodiny, a to vzhledem ke změně jízdních řádů MHD, ze které vyplývá horší 
dostupnost. 

Usnesení: Staršovstvo se usneslo získat více informací především od stávajících účastníků 
biblických hodin. 

6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: 13. 3. 2013 

Příští biblické slovo závěrem: br. Petr Raus 

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

 Jaroslav Pacek 

            Program připravil Jan Asszonyi 

       Zapsal: Kořínek 
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