
Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15 

Výpis ze zápisu jednání staršovstva 25. 9. 2013, 20.10 hodin 
 

Jednání vede:  Jan Asszonyi & Petr Raus 

Přítomni:  Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Raus Petr, Uhlíková Mária, Veselý Samuel,  

Omluveni: Klamka Eduard, Veselý Tomáš, Komrska Daniel, Hluchý Milan, Rous Luboš, Pacek Jaroslav, 

1. Kontrola zápisu 
• Ze setkání staršovstva 11. 9. 2013 

• Dotaz žižkovskému staršovstvu ohledně CTS T-Mobile byl odeslán, čeká se na odpověď. 

2. Celocírkevní agenda 

2.1. Setkání statutárních zástupců sborů 
Do 30. 9. je potřeba přihlásit delegáta na setkání statutárních zástupců sborů, Pardubice 5. 10. 2013.  

Účast br. Petra Rause. 

2.2. Mimořádná konference – 23. 11. 2013 
Rada CB svolává na sobotu 23. 11. 2013 (Praha 3, Žižkov, 10.00 hodin) mimořádnou konferenci, která se bude 
zabývat financováním CB. S touto konferencí souvisí některé úkoly: 

a. Členské shromáždění s volbou delegátů na tuto konferenci 
Za náš sbor navrhujeme a volíme 3 delegáty: 
1) Milan Hluchý 
2) Eduard Klamka 
3) Petr Kvapil 

Náhradník: Luboš Rous, Jaroslav Pacek 

b. Projednání návrhů na řešení samofinancování CB 
Návrhy budou projednány po setkání statutárních zástupců a to 9.10.2013.  

K projednání je devět návrhů: 

1) Jmenování šéfredaktora časopisu Brána příloha č. 1 

2) Děčín – žádost o solidární příspěvek příloha č. 2 

3) Žižkov – Financování – (Asszonyi) příloha č. 3 

4) Soukenická – Financování (Kořínek) příloha č. 4 

5) Oldřich Kadlec – Financování  (Veselý Samuel)  příloha č. 5 

6) Liberec – Financování (Křipač) příloha č. 6 

7) Rada CB – Financování příloha č. 7 

8) Ostrava – Poruba – Financování    (Rous) příloha č. 8 

9) Svetozár Slavka (České Budějovice; R. Šrot)  - Financování (Kratochvíl) příloha č. 9 

10) Návrh procedury hlasování o návrzích příloha č. 10 

11) Tabulka srovnání návrhů č. 3-9 příloha č. 11 

12) Vyjádření komise pro návrhy k návrhům č. 3-9  příloha č. 12 

Usnesení: Jednotlivé bude při podrobném projednávání při celosborovém staršovstvu prezentovat 
přednese bratr, který je uveden v závorce. 

2.3. Nabídka konferencí 

a. Teologické fórum 
SET (Sdružení evangelikálních teologů) zve na teologické fórum, které se koná v  pondělí 7. 10. 2013 na 
téma: EXORCISMUS V UČENÍ A PRAXI (Praha 1, Soukenická 15). Program je v příloze č. 13. 
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Kazatel Jan Asszonyi a past. asistentka žádají o služební cestu na tuto jednodenní konferenci.  
Usnesení staršovstva: staršovstvo souhlasí s účastí br. kazatele Asszonyi a s. Uhlíkové na teologickém 
fóru. Doprava vlakem.  

b. Evangelikální teologická konference – 15. – 16. 11. 2013, Praha, Soukenická 
Anotace je v příloze č. 14. 

Past. asistentka M. Uhlíková vyjednala pro kmety a mládežníky sboru slevu  konferenčního poplatku. 

M. Uhlíková žádá o služební cestu na tuto konferenci.  

Usnesení staršovstva: staršovstvo souhlasí s tím, že bude hrazen konferenční poplatek účastníků. 
Další finanční příspěvek se bude odvíjet od počtu účastníků. Sestra Uhlíková bude hrazena v  rámci 
služební cesty.  

c. Konference pro rodiče, Pardubice, 19. 10. 2013 
Dětský odbor Rady CB zve na konferenci s tématem „Soužití generací“, Pavel Raus. 

Informace bude uvedena v oznámeních. Příloha č. 15 

2.4. Oběžník Rady CB 
Rada CB zaslala k projednání Oběžník 2013-02. viz příloha č. 16. 

Usnesení: Staršovstvo oběžník RCB bere na vědomí. 

3. Sborová agenda 

3.1. Studijní volno správce sboru 
Kaz. Jan Asszonyi na základě rámcového schválení staršovstvem požádal o studijní volno – viz příloha č. 17 – 
v termínu 13. ledna 2014 – 13. dubna 2014. Součástí tohoto studijní volna je i pobyt na Wheaton College, USA. 
Vzhledem k nové směrnici Rady CB o služebních cestách je potřeby schválení staršovstva pro celé studijní volno 
včetně zahraniční cesty. 

Usnesení staršovstva: staršovstvo souhlasí se studijním volnem kaz. Asszonyi v žádaném termínu včetně 
zahraniční cesty. 

3.2. Žádost br. Štěpána Kotka o podporu sdružení Oáza 
„Rád bych jménem Oázy požádal o sborovou podporu. Šlo by o finanční příspěvek (ideálně 500 Kč měsíčně) na 
cizojazyčnou literaturu a letáky. Jejich sdílení je kvůli jazykové bariéře důležitá část naší služby , a protože nevíme, 
komu budeme svědčit, tak je potřeba velká zásoba jazyků. Prosím, proberte to s hospodářem a dej mi vědět, jaké 
jsou možnosti. Děkuju, Štěpán.“ 

Usnesení staršovstva: staršovstvo schvaluje zveřejnění žádosti o finanční příspěvek do sborového časopisu 
Kompas včetně zdůvodnění projektu.  

3.3. Nedělní večery a uvádění shromáždění 
Staršovstvo doplnilo program služeb.  

3.4. Výjezdní staršovstvo na Vranově 18. – 19. 10. 2013 
Sestra M. Uhlíková objednala pobyt na Vranově.  

Přihlášeni: kaz. Asszonyi, br. Raus, br. Kratochvíl, br. Křipač,  s. Uhlíková,  

Omluvy: br. Veselý Samuel, br. Kořínek,  

Téma: bezbariérová církev 

3.5. Silvestrovský program 
V jednání. 

3.6. Pastorace 
Staršovstvo sboru s i připomenulo nemocné členy sboru.  
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3.7. Hospodářské 

a. Vyklizení spodních prostor 
Hospodář navrhuje v případě pokračujících problémů se zabezpečením brigádníků pro vyklízení toto 
vyřešit objednávkou u příslušné firmy. 

Usnesení: S. Uhlíková dohodne s mládeží možný termín vyklízení sklepních prostor. O výsledku bude 
informován br. Dostál Pavel. 

b. Nabídka E.On na fixační 2letou smlouvu s 12% slevou 
Po konzultaci s členy HR a ztotožnění se s názorem Petra Kvapila, Petra Kratochvíla a Luboše Rouse, že  
v současné situaci je pravděpodobně výhodnější nefixovat se, jsem nabídku nepodepsal. 

 Staršovstvo bere informaci na vědomí. 

3.8. Život sboru 
a) S. Uhlíková informovala o proběhlé akci „Ztišení na Vranově“. 

4. Závěr 
Příští setkání staršovstva:  středa 25. 9. 2013       

Příští biblické slovo závěrem:  br. Křipač 

Závěrečné biblické slovo:  Jiří Kořínek 

Zapsal Jiří Kořínek 
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