Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Výpis ze zápisu jednání staršovstva 22. 5. 2013, 20.10 hodin
Jednání vede:

Jan Asszonyi

Přítomni:

Jan Asszonyi, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Raus Petr, Mária
Uhlíková, Veselý Samuel, Jaroslav Pacek, Rous Luboš

Omluveni:

Veselý Tomáš, Hluchý Milan

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
1.1. Kontrola zápisu a úkolů:
Zápis staršovstva 8. 5. 2013

2. Sborová agenda
2.1. Návštěva bardejovských 14. – 16. 6. 2013
•

O organizaci stravy požádán sesterský odbor ve smyslu usnesení minulého staršovstva.
Byl vysloven předběžný souhlas SO ohledně zajištění stravování v uvedených dnech.

•

Bardejovští dostali nabídku sobotního výletu dle usnesení minulého staršovstva.
Zatím nemáme konkrétní odpověď.

•

Ubytování hostů je zajištěno přibližně ze 70%. Není prozatím ubytováno šest dvojic, tzn. je
třeba šest rodin na ubytování.

•

Začátek nedělního shromáždění bude v 9,30 hod.

•

Navržený program Bardejovskými:
sobota - večerní shromáždění, 18.00 hodin
- prezentace o práci v klubech, s mládeží, v diakonii...
- představení pěveckého sboru & - část Velikonoční kantáty (cca 20 min)
Nedělní shromáždění v 9.30 hodin:
- kázání kazatel Martin Uhriňák, služba pěveckého sboru

Vzhledem k intenzitě programu v sobotu i v neděli, staršovstvo rozhodlo, že se nebude konat
večerní shromáždění v neděli dne 16. 6. 2013.

2.2. Rozhovor s učiteli nedělní besídky
Staršovstvo na příští setkání staršovstva dne 12. 6. 2013 zve k rozhovoru učitele nedělní besídky
s tímto rámcovým programem: Vyhodnocení školního roku; absence „slovíček pro děti“ (jak se
osvědčilo více času pro besídku); + rozhovor o životě a potřebách besídky

2.3. Zpětná vazba na službu J. Asszonyi a M. Uhlíkové
Staršovstvo rozhodlo o tom, že na příštím setkání staršovstva dne 12. 6. 2013 proběhne
pravidelný červnový rozhovor o službě kaz. J. Asszonyi a pastorační asistentky M. Uhlíkové.
K tomuto rozhovoru budou v programu připraveny otázky.

2.4. Odpověď Rady CB ohledně prodloužení prac. poměru M. Uhlíkové
Rada CB odsouhlasila na žádost staršovstva prodloužení pracovní smlouvy past. asistentky M.
Uhlíkové o dva roky – do 31. 8. 2015.
Staršovstvo bere toto rozhodnutí na vědomí. Sestra Mária Uhlíková nemá k tomuto rozhodnutí
připomínek.
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2.5. Alfa kurz – podzim 2013
Usnesení: Staršovstvo rozhodlo o termínu konání Alfa kurzů v termínu od 23.9.2013 do
25.11.2013.

2.6. Dorostoví kmeti vs. Mládež
Sestra M. Uhlíková informovala staršovstvo o postavení dorostových kmetů mezi dorosty a
mládeží. Zapojení kmetů do služby sboru je časově náročné. Staršovstvo se shodlo na tom, že je
dobře povzbuzovat k větší integraci do společenství mládeže. Pro další růst a službu kmetů se
pokusí J. Asszonyi a M. Uhlíková nabídnout formu vzdělávání, případně menší skupinky k podpoře
osobní zbožnosti.

3. Pastorace & Členské záležitosti
Staršovstvo si připomenulo nemocné sboru a zabývalo se tím, jak pomoci některým potřebným.

4. Hospodářské záležitosti
Nebyly podněty.

5. Různé
Staršovstvo rozhodlo, že členové sboru budou vyzváni, aby si do shromáždění nosili svoje
kancionály, neboť se někdy stává, že pro návštěvy kancionály již nezbývají. Současně budou
členové sboru vyzváni, aby vypůjčené kancionály vrátili k obecnému používání.

6. Závěrečná ujednání
Příští setkání staršovstva – celosborové:

7. 6. 2013 – Bohumilice, 18.00 hodin
12. 6. 2013 – řádné brněnské po biblické hodině

Příští biblické slovo závěrem:

Klamka Eduard

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby
Jan Asszonyi na text Žd 9,13-14
Program připravil Jan Asszonyi
Zapsal:
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