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Jednání vede:  Jan Asszonyi 

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

Omluveni: Eduard Klamka, Samuel Veselý, Jiří Kořínek 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů: 

Zápis staršovstva 22. 5. 2013 

2. Sborová agenda 

2.1. Rozhovor s besídkáři 

Staršovstvo spolu s učiteli besídky vyhodnotilo uplynulý školní rok.  

Slovíčka pro děti: Vedení besídky tuto změnu přivítalo, protože má více času na program s dětmi 
v besídce. Bratři, kteří vedou shromáždění, by ale neměli zapomínat na výzvu k odchodu do 
besídky. Jako nepřekročitelný čas odchodu vedení besídky vidí v 9,15 hod. Mimo to by ale vedení 
besídky přivítalo, aby se v daném časovém termínu (do 9,15) občas zařadilo i slovíčko pro děti 
jako dříve. 

Besídka má nyní čtyři oddělení po cca 10 – 12 dětech. Při dalším nárůstu počtu dětí se předběžně 
uvažuje o pátém oddělení. Do školního roku 2013/2014 besídka hledá minimálně jednoho dalšího 
učitele.  Přivítá při oslovování nových učitelů  pomoc od br. kazatele. 

Besídka prosí staršovstvo (hospodářskou radu) o lepší vybavení místnosti za šatnou pro účely 
besídky (jiný stůl, vymalování, přemístění skříní s notami apod) 

Br. kazatel nabízí učitelům besídky možnost biblické přípravy během týdne. Dále se konzultovala 
otázka ukázněnosti dětí v besídce a spolupráce vedení besídky s rodiči. 

Staršovstvo na závěr rozhovoru vedoucím besídky poděkovalo. 

2.2. Zpětná vazba na službu J. Asszonyi a M. Uhlíkové 

Staršovstvo na základě předem daných informací a otázek týkajících se služby kaz. J. Asszonyi a 
past. asistentky M. Uhlíkové mělo možnost vyjádřit se k jejich službě: 

Staršovstvo nemá žádné připomínky k organizaci, formě a obsahu nedělních a středečních  
bohoslužeb. Oceňuje a děkuje za kvalitní službu Slovem všech tří sloužících (včetně Daniela 
Komrsky). Dále byla nastolena i otázka studentských bohoslužeb v našem sboru.  Mária Uhlíková 
o takovéto službě zatím přemýšlí, ale přivítala by větší spolupráci s týmem mládeže.  

Technická připomínka: Staršovstvo prosí o zajištění textu náhradního kázání na kazatelně. 

2.3. Hodnocení pobytu na Vranově 

Staršovstvo toto soustředění hodnotí kladně,  rádo by setkání opakovalo cca 2x ročně.  V tomto 
roce by se mohlo setkání uskutečnit ještě v říjnu. (12. nebo 19. 1O.) po konzultaci se sborovým 
kalendářem a ostatními členy staršovstva. Upřesněno bude na příštím jednání.  

2.4. Křest Richarda Paušíma 

Manželé Paušímovi, jejichž dvě děti jsme u nás ve sboru pokřtili, prosí o křest syna Richarda. 
Rodina patří k hornokrupskému sboru, kaz. Roman Neumann nic nenamítá, u křtu bude přítomen. 

Staršovstvo souhlasí s udělením svátosti křtu. 
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2.5. Přání k narozeninám ve sborových oznámeních 

Staršovstvo revidovalo zvyklosti ohledně přání k narozeninám ve sborových oznámeních. Budou 
se oznamovat jubilea ve čteném oznámení od 18 let + končící „0“; od 70 let dále 75. rok a od 80 let 
každý rok. 

2.6. Účast na shromáždění leuenberské konkordie 

V neděli 16.6.2013 se koná v 10.00 hodin v Červeném kostele slavnostní shromáždění ke 40. 
výročí podepsání Leuenberské konkordie.  Za náš sbor by se měl účastnit br. Petr Raus. 

2.7. Ubytování studentů CB Bratislava 

Kazatel SCB v Bratislavě Matěj Hájek bude v termínu 20. – 22. 6. 2013 s cca 10 studenty v Brně na 
floorbalovém turnaji. Staršovstvo souhlasí s ubytováním na stupínku ve spodních místnostech. 

2.8. Duchovní obnova 

Návrh akce pro sbor i mimosborové zájemce: 

Duchovná obnova poskytuje priestor pre stretnutie s Pánom Bohom v tichu. Je to oddelený čas na 
stíšenie, modlitbu a bohoslužbu s Večerou Pánovou. Počas troch dní sa zachováva ticho, 
nerozpráva sa, aby sa vytvorili podmienky kludu, sústredenia a vnútorného ticha. Každý 
deň sú spoločné bohoslužby a niekoľko stretnutí, krátkych zamyslení nad biblickým textom. 
Zvyšný čas trávi každý sám  v tichu.  Je to určené pre 15 – 20 ludí. 

Miesto: Duchovné centrum svatého Františka z Pauly vo Vranove pri Brne 

Možný termín: 19. - 22.9.2013 

Orientačná cena: 1.800Kč 

Organizácia: Mária Uhlíková 

Vedenie duchovných cvičení: Hosť 

Otázky na staršovstvo:  

1. Zastrešenie duchovnej obnovy (projekt zboru CB Kounicova/ projekt Márie Uhlíkovej) 

2. Finančná podpora -  tri typy:    

A. hradiť náklady hosťovi, ktorý by duchovnú obnovu viedol (ubytovanie, strava, cestovné 
náklady) 

B. finančná podpora (zľava) pre študentov (príp. nezamestnaných), ktorí by o takúto 
podporu požiadali 

C. finančný príspevok na prenájom spoločných priestorov (kaplnka, spoločná miestnosť) 

Staršovstvo souhlasí s tím, aby toto setkání bylo zastřešeno naším sborem. Organizačně bude 
zajišťovat ses. M. Uhlíková, která nejprve zjistí zájem v našem sboru. Finanční otázka vlastního 
setkání bude řešena podle počtu přihlášených a jejich konkrétních potřeb. 

3. Pastorace & Členské záležitosti 

Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru. 

4. Hospodářské záležitosti 

Staršovstvo se zabývalo některými výhledovými otázkami souvisejícími s hospodařením sboru. 

5. Různé 

Bez podnětů. 
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6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva:  26. 6. 2013      

Příští biblické slovo závěrem:   Klamka Eduard  

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

Petr Kratochvíl 

         Program připravil Jan Asszonyi 

        Zapsal: Jaroslav Pacek, vybral Jan Asszonyi 
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