Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Výpis ze zápisu jednání staršovstva 11. 9. 2013, 20.10 hodin
Jednání vede:

Jan Asszonyi,

Přítomni:

Klamka Eduard, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Raus Petr, Rous Luboš, Uhlíková
Mária, Veselý Tomáš,

Omluveni:

Veselý Samuel, Hluchý Milan, Daniel Komrska, Jiří Kořínek,

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
1.1. Kontrola zápisu a úkolů:
Zápis staršovstva 26. 6. 2013

2. Sborová agenda
2.1. Rozhovor o pomoci jihosúdánským hostům
Staršovstvo vyjadřuje vděčnost rodině Baných za zabezpečení pobytu hostů v Brně. Staršovstvo dále
rozhodnulo, že stravování a cestovné v první polovině pobytu v Brně zajistí CB Kounicova 15, Brno
z prostředků sboru.

2.2. Příprava ke křtu a rozhovory se žadateli o křest
Ke křtu se hlásí sestry Eliška Slaná a Pavlína Mauerová. S přípravou ke křtu počítáme od začátku října.
Staršovstvo požaduje, aby před přípravou ke křtu proběhnul rozhovor s kazatelem sboru, či pastorační
asistentkou. Staršovstvo dále rozhodnulo, že rozhovor ve staršovstvu s přihlášenými křtěnci proběhne až po
přípravě ke křtu.

2.3. Žádosti i konání akcí v našem sboru
2.3.1. Žádost Rady CB
Rada CB žádá o možnost jednání Komise pro ústavu ve čtvrtek 27. 3. 2014 od 9.30 hodin. Sborový program
(kalendář) to umožňuje.
Staršovstvo souhlasí za podmínek dle interní směrnice sboru.

2.4. Silvestrovský program 2013
V loňském roce připravila program nadčasová družina Daldar.
Staršovstvo požádá o přípravu silvestrovského programu nadčasovou družinku Mawadani. Konkrétní osobu,
odpovědnou za přípravu programu doporučí br. T. Veselý.
Silvestrovská hesla zajistí ses. Naděje Veselá. Úkol vyřídí br. kazatel Asszonyi.

2.5. Společné shromáždění brněnských sborů CB
Na seniorátním setkání se brněnští kazatelé dohodli, že chtějí konat 1x ročně společné shromáždění. Stále
jsme nenašli vhodný termín. Ukazuje se, že svátky nejsou příliš vhodné. Betánie navrhuje: 30. 3. 2014 (4.
postní neděle) nebo 19. 1. 2014.
Staršovstvo sboru navrhuje konání společného shromáždění brněnských sborů CB v termínu 30. 3. 2014.

2.6. Staršovstvo na Vranově – 18. – 19. říjen 2013
Staršovstvo požádalo ses. Máriu Uhlíkovou, aby zajistila setkání staršovstva na Vranově.
Případné návrhy k projednání budou směřovány k rukám kaz. J. Asszonyi.

2.7. Cestovní náhrady pro hosty
• 3. 11. 2013 – doc. ThDr. Jiří Mrázek (Praha), sborový den
• 1. 12. 2013 – Zdeněk Vojtíšek (Praha), večírek i dopolední kázání
• 8. 12. 2013 – Bronislav Matulík (Praha), kázání při nedělním dopolední mshromáždění
• 8. 12. 2013 – skupina Shirim Ashirim (Praha), večírek s programem „Písně mesiánských Židů“; zde je
potřeba uvažovat i o honoráři, protože část skupiny se hudbou živí.
Staršovstvo schvaluje vyplacení cestovních náhrad pro výše zmíněné hosty podle bodu 4) IS 2013-2 SCB
Brno, ve smyslu Směrnice RCB.
Staršovstvo ukládá br. P. Rausovi, aby projednal se skupinou Shirim Ashirim výši případného honoráře.

2.8. Program služeb nedělních večerů
Prosím ochotné bratry o službu při nedělních večerních shromážděních.
22. 09. 2013 …
29. 09. 2013 …
06. 10. 2013 … bratři z Jižního Súdánu
13. 10. 2013 … br. Petr Raus
20. 10. 2013 …
27. 10. 2013 …

2.9. Rozvoj služby mezi rodinami sboru a seniory
Služba rodinám sboru
Br. Josef Vávra s manželkou přijali úkol připravovat setkání s programem pro rodiny sboru. Ve sboru je
v současné době 29 rodin s dětmi. Na neděli 17. 11. 2013 je plánováno setkání se společným obědem a
následným programem na téma „Šikana“.
Staršovstvo tuto službu vítá a manž. Vávrovým děkuje. Setkání bude prozatím 2x ročně (podzim-jaro)
Služba seniorům
Staršovstvo bylo informováno, že ses. Noemi Komrsková uvažuje o nějakém pravidelném setkávání pro
seniory. Vše je zatím ve fázi příprav.
Služba maminkám
Každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci připravuje setkávání maminek Katka Dvořáková.

2.10. Křty a požehnání
Manželé Vávrovi požádali o křest dcery Johanky – termín 6. 10. 2013
Manželé Křipačovi požádali o požehnání svým dětem – termín 6. 10. 2013
Staršovstvo souhlasí se svátostí křtu a požehnání výše uvedeným dětem.

2.

Pastorace & Členské záležitosti
Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru.

5. Hospodářské
5.1. Centrální telefonní síť CB
Společnost T-Mobile rozšířila nabídku SIM karet, a tak se do CTS CB je možno znovu přihlásit.
Staršovstvo pověřuje hospodáře sboru, aby zjistil ve sboru CB Žižkov, jakým způsobem je účast v CTS
účtována ve sborovém účetnictví.

5.2. Schodišťová plošina
Staršovstvo sboru se v neděli 25. 8. 2013 sešlo a rozhodlo realizovat zhotovení schodišťové plošiny podle
nabídky firmy ALTECH, Uherské Hradiště.
Staršovstvo děkuje br. Petrovi Kratochvílovi za jednání s firmou Altech, které vedlo ke snížení nabídkové
ceny. Staršovstvo se usneslo, že bude vyhlášena cílená podpůrná sbírka – „Schodišťová plošina“, a to tak, že
sbírky bude jednu neděli + možnost hotovostních a bezhotovostních darů na účet v období realizace. Sbírka
bude oznámena z kazatelny, nástěnky a webu

5.3. Budoucnost vedení sborového hospodaření
Rekapitulace toho, jak jsme na tom s hledáním příštího hospodáře včetně souvisejících náležitostí.
Staršovstvo bylo informováno, že sborové účetnictví, vč. vypracování daňového přiznání bude od 1. 1. 2014
zajišťovat ses. Darina Klamková a služby externí firmy nebudou využity. Náhradu za hospodáře sboru a
následně za osobu, která bude připravovat pro účetního doklady, dosud staršovstvo hledá.

5.4. Informace o připravovaných záměrech HR
a. Místnost pro besídku.
Hospodář sboru navrhuje neřešit zlepšení prostoru pro besídku formou navrhovanou zápisem z 12. 6. 2013
„Besídka prosí staršovstvo (hospodářskou radu) o lepší vybavení místnosti za šatnou pro účely besídky (jiný
stůl, vymalování, přemístění skříní s notami apod)“ ale revitalizací střední místnosti nad galerií. Prostor je
momentálně odlehčen a v případě pokrytí podlahy kobercem (útlum kročejového hluku), opravy stěn
(sádrokarton), výměny oken a lehkým nábytkem by ho bylo možné využívat pro účely převážně besídky ale
i jinak. Místnost za šatnou bude po realizaci plošiny pro tento účel ještě méně vhodná jako nyní. Záměr byl
konzultován s Petrem Kratochvílem.
b. Vestavěné skříně pro besídku
Besídka požaduje nové vestavné skříně, poptávku ceny zabezpečuje br. Farník. (Bližší informace Luboš
Rous)
c. Prostory pro archiv sboru
Hospodář požaduje zabezpečení definitivních prostor pro archiv sboru (sborový i účetní). Pro tento prostor
navrhuji využít vhodně oddělenou část momentálního harampádím zaplněného sklepního skladu (po jeho
vyklizení). Cenový odhad nákladů cca 50 tis. Kč. (stavební oddělení, regály).
Staršovstvo s výše navrženými úpravami souhlasí.
d. Systém klíčů v modlitebně
Staršovstvo pověřuje hospodářskou radu, aby navrhnula nový systém klíčů v modlitebně.

6. Závěrečná ujednání
Příští setkání staršovstva:

středa 25. 9. 2013

Příští biblické slovo závěrem:

Kořínek Jiří

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby
Mária Uhlíková
Program připravil Jan Asszonyi
Zapsal: Jaroslav Pacek

