Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Program jednání staršovstva 26. 6. 2013, 20.10 hodin
Jednání vede:

Petr Raus

Přítomni:

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

Omluveni:

Veselý Tomáš, Hluchý Milan, Pacek Jaroslav,

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
1.1. Kontrola zápisu a úkolů:
Zápis staršovstva 12. 6. 2013

2. Sborová agenda
2.1. Svatby
a. Michaela Pelikánová a Paul Sultana (USA)
Staršovstvo bylo seznámeno se sňatkem členky sboru sestry Michaely Pelikánové s br. Paulem
Sultanou v režii betánského sboru (oddávající kaz. Aleš Kratochvíl). Staršovstvo bere tuto
informaci na vědomí.
b. Lenka Švehláková & Martin Slouka
S. Lenka Švehláková a br. Martin Slouka požádali kazatele J. Asszonyi (a tímto i staršovstvo) o
církevní sňatek. Seznámili se v misijní práci BJB (Brno), momentálně oba pracují ve Vídni.
Bohoslužby se dle přání snoubenců bude konat v „červeném“ kostele, právně v režii CB,
Kounicova ul. Termín svatby je určen na 21.9.2013.
Usnesení: Staršovstvo souhlasí s církevním sňatkem, který provede br. kaz. Asszonyi.

2.2. Staršovstvo na Vranově – říjen 2013
Staršovstvo odsouhlasilo termín konání podzimního výjezdního jednání ve dnech 18.-19.10.2013

2.3. Ohlédnutí za návštěvou bardejovských
Z dopisu kaz. M. Uhriňáka: …Ďakujeme za nádherne chvíle s Vami u Vás. Prežívali sme Boží dotyk i
milosť vo všetko. V stretnutí s Vami sme prežívali Božie stretnutie. Pozdravujeme váš zbor a
ďakujeme za prijatie, za pohostinnosť a lásku. Modlime sa za Vás a tešíme sa opäť na stretnutie s
Vami. Pre našich bratov a sestry stretnutie s vami veľa znamenalo, povzbudilo ich to vo viere.
Prajeme veľa milosti Pána Ježiša, pokoj v každom dni a múdrosť v každom rozhodnutí.
Staršovstvo bere s vděčností na vědomí.

2.4. Praxe pastorů z Jižního Súdánu
Z dopisu kaz. J. Šmahela:
Pokoj vám bratři,
Ozývám se ohledně pobytu JS pastorů v Čechách. Ze 6 členného týmu jeden z nich bohužel
před dvěma týdny zemřel, bude jich tedy jen 5. Jde o 4 muže a jednu ženu, přičemž jde o
manžele (biskupovi). Předběžně jsem s vámi mluvil o tom, že by bylo velmi dobré, kdyby
tito lidé mohli strávit týden na našich sborech, vidět funkci rodin, mládeže, besídky,
staršovstev apod.
Bylo by dobré, kdyby se o ně podělila Ostrava (KS a Cb), Brno (Kounicova a Betanie) a také
Most a Litvínov. Dvojice sborů je zde proto, aby vás to co, nejméně zatížilo a bylo možné se
o ně podělit, například 3 dny v jednom sboru a 3 dny v dalším sboru.
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Vzhledem k tomu, že jich bude jen 5, chtěl bych vědět, zda byste nebyli ochotni přijmout
celou skupinu, pak by mohli proběhnout až 3 týdenní praxe ve vašich sborech. Pokud byste
byli schopni přijmout jen 2, je možné to také udělat ta, že by například 2 byli ubytování v
jednom a 2 ve druhém sboru. Aktivity by byly vždy společné. I pak by mohli mít až 3 týdenní
praxe. Pro ně i pro náš projekt je velmi užitečné, když bude maximální kontakt s našimi
sbory. Jde jen o určitý návrh, kde zkouším maximální možnosti.
Moc vás prosím o vyjádření, zda s tím stále počítáte, případně, kdy by vám to vyhovovalo.
Vhodnými termíny jsou tyto týdny:
23. – 29. 9. / 7. – 10. 10. /14. – 20. 10. (ne příliš vhodné pro Betanii) / 21. – 27. 10./ 4. – 10.
11.
Usnesení: staršovstvo doporučuje termín 7. – 10.10.2013. Staršovstvo prosí kazatele obou
sborů (Betanie a Kounicova ul.), aby oboustranně potvrdili navrhovaný termín a upřesnili
konkrétní obsah setkání ve spolupráci s br. Šmahelem.

2.5. Dovolené a pobyty kazatele a pastorační asistentky
J. Asszonyi
Řádná dovolená:
3. 8. – 18. 8. 2013 a 25. 8. – 1. 9. 2013
Zastupuje: Daniel Komrska & Jiří Lukl. 1.8. – 9. 8. 2013 + 25. 8. – 1. 9. 2013
Staršovstvo souhlasí s podmínkou, že bude zabezpečeno zastoupení ve sboru.
Pracovní cesta: (vlastním autem) - Návštěva tábora velkého dorostu ( s kázáním) 6. 7. – 7. 7. 2013
M. Uhlíková
Pracovní cesty:
Tábor Malého dorostu
Sborový pobyt Valašsko
Usnesení:

13. 7. – 27. 7. 2013
10. 8. – 17. 8. 2013

staršovstvo souhlasí s výše uvedenými pobyty s. Márie Uhlíkové.

2.6. Žádost Letovických
Občanské sdružení ELIM při SCB Letovice nás oslovilo s prosbou o pomoc při zakoupení domu
pro volnočasové aktivity.
Usnesení: staršovstvo souhlasí s finanční podporou v předběžné výši 10,0 tis. Kč s podmínkou
zajištění celkové potřebné částky na zakoupení objektu předem. Písemnou informaci o tomto
rozhodnutí podá Elim o.s. hospodář sboru br. Klamka.

2.7. Žádost o podporu zatopené farmy v Českých Kopistech
Na staršovstvo sboru se obrátila s. H. Bagarová s prosbou o zvážení pomoci denního centra
v zatopených Českých Kopistech.
Usnesení: staršovstvo rozhodlo o vyvěšení tohoto požadavku na nástěnku pro případnou
individuální finanční pomoc.

2.8. Služební cesta – kazatelská pastorálka
Ve dnech 16. – 18. 9. 2013 se v hotelu 9skal na Vysočině koná podzimní kazatelské konference
s manželkami. Za sbor by se měli účastnit: Jan a Daniela Asszonyi, Daniel a Noemi Komrskovi a
Mária Uhlíková. Téma konference: Obnova a zakládání sborů
Usnesení: staršovstvo souhlasí s účastí výše uvedených pracovníků sboru včetně dopravy
jedním autem.

3. Pastorace & Členské záležitosti
Staršovstsvo si připomenulo nemocné členy sboru.
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4. Různé
4.1 Hospic sv. Alžběty
Hospic sv. Alžběty hledá lékaře a ředitele. Informace podal br. Petr Raus.

4.2 KAM a nabídka Journey
Staršovstvo pověřuje s. Uhlíkovou, aby o této aktivitě informovala případného adepta.

5. Hospodářské
5.1. Dohoda o úpravě komínů
Staršovstvo souhlasí se zněním Dohody o úpravě komínů vzhledem k plánované nástavbě
vedlejšího domu Kounicova 17.

5.2. Uvolnění a obsazení bytu v předním domě – D. Petrilák
Br. Dalimil Petrilák informoval staršovstvo o ukončení bydlení ve sborovém domě k 16. 9. 2013.
bratr zároveň požádal, aby v době trvání smlouvy (tj,. do 30. 4. 2014) byt využíval jím navržený
podnájemník.
Usnesení: Staršovstvo bere oznámení br. Petriláka na vědomí s tím, že souhlasí s podnájemníkem
br. T. Medkem do 30. 4. 2014 na zodpovědnost br. Petriláka. Před 30. 4. 2014 se vyhlásí
standardní výběrové řízení na obsazení bytu.

5.3. Uvolnění bytu v předním domě - Mészárošovi
Nejpozději k 30.9.2013 se uvolní byt č. 13D. Staršovstvo rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení
na obsazení tohoto bytu. Přihlášky je možné podávat do 20.7.2013 k rukám hospodáře sboru
nebo s. Kulískové. Informace bude podána prostřednictvím sborových oznámení a nástěnky ve
vestibulu.

5.4. Malování sborového domu
Spodní prostory – místnost mládeže a nedělní besídky.
Staršovstvo rozhodlo o tom, že opravu a vymalování těchto prostor provede svépomocí mladší a starší
dorost, popřípadě mládež. Toto rozhodnutí sdělí představitelům dorostu a mládeže br. Raus.
Malování vestibulu a schodišť sborového domu
Staršovstvo souhlasí s vymalováním těchto prostor na objednávku (firma Suchán). Náklady se budou
pohybovat okolo 15 700,-Kč.

6. Závěrečná ujednání
Příští setkání staršovstva:
Příští biblické slovo závěrem:

v průběhu července a srpna dle potřeby
středa 11.9.2013
Kořínek Jiří

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby
Klamka Eduard
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Program připravil: Jan Asszonyi
Zapsal:
Jiří Kořínek
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