Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Výpis ze zápisu jednání celosborového staršovstva dne 24. 9. 2014

Jednání vede:
Přítomni:

Jan Asszonyi
Asszonyi Jan, Fajfr David, Klamka Eduard, Křipač Jiří, Veselý Samuel, Rous Luboš, Kořínek Jiří, Kratochvíl
Petr, Raus Petr
Pracovníci sboru bez hlasovacího práva: Uhlíková Mária,
Omluveni:
Pacek Jaroslav, Veselý Tomáš, Hluchý Milan

1.

Kontrola zápisu

1.1. Zápisy z jednání staršovstva
Zápis z 10. 9. 2014

2.

Sborová agenda – Zásadní body k projednání

2.1. Život sboru: Rozhovor ke členství
Staršovstvo vedlo rozhovor s br. Láďou Šipanem, který se hlásí ke členství ve sboru. Bratr byl již pokřtěn.
Usnesení: staršovstvo souhlasí s přijetím br. Ladislava Šipana za plnoprávného člena sboru.

2.2. Život sboru: Informace o nových setkáních a aktivitách
J. Asszonyi a M. Uhlíková informovali o nedělních večerních shromážděních, pondělní biblické skupince a
začínajících mládežnických skupinkách, o pracovních setkáních vedoucích a liturgické skupině.

2.3. Život sboru: Rozhovor o životě jednotlivců a sboru
Staršovstvo navázalo na rozhovor z konce minulého školního roku o „Identitě a poslání členů sboru v kontextu
dnešní doby“. Kaz. J. Asszonyi předložil pracovní návrh osnovy rozhovoru, který se týkal toho, co chceme – a co
je možno a potřeba rozvíjet:
Protože jsme poznali Boží lásku projevenou a nám lidem nabídnutou v osobě Ježíše Krista, rozumíme
svému životu jako daru, který jsme přijali od Boha, a proto:
• Chceme oslavovat Boha a naslouchat mu [dotýkat se kořenů svého života]
• Chceme duchovně růst
[jít za pravou lidskostí = svatostí, Kristovou podobou; pěstovat přirozeně ztracený duchovní rozměr
života; pěstovat osobní zbožnost]
• Přijímáme poslání podílet se na rozvoji a správě světa (viz Gn 1-2) ve světle Božího slova a podle darů a
schopností, které nám byly dány.
• Přijímáme poslání sloužit sobě navzájem [diakonie, pastorace, sociální pomoc, péče o ty, kdo se vzdalují
ze společenství]
• Přijímáme poslání být otevřeným společenstvím – být svědky evangelia; být „světlem světa a solí
země“.
Usnesení: Staršovstvo přijalo výše zmíněnou osnovu jako základ dalších rozhovorů. Jednotlivé body
budou rozvedeny (připraví J. Asszonyi) a diskutovány na dalších jednáních staršovstva.

2.4. Hospodářské body
2.4.1. Cena za pronájem pro sobotní semináře BJB
Staršovstvo určilo cenu za pronájem sboru BJB při konání sjezdu mládeže BJB. Informaci předá organizátorům
kaz. J. Asszonyi.
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3.

Sborová agenda – Běžný život a informace

3.1. Žádost o konání semináře
Rada CB žádá sbor o možnost konání moravské části semináře:
„Rada CB plánuje na 24. 1. 2015 uspořádat seminář o skupinkách a biblickém vzdělávání, který by se měl konat
od 9:30 do 15.30 hod. Seminář by byl pro oblast Morava a Slezsko. Chtěl bych se Tě zeptat, jestli by bylo možné
uspořádat seminář ve sboru Brno - Kounicova? Pokud ano, jaké by, prosím, byly cenové podmínky? Bylo by,
prosím, případně možné využít hlavní sál?“
Usnesení: Staršovstvo souhlasí s konáním moravské části výše uvedeného semináře. Předpokládaná výše
nájemného činí 4 000,-Kč včetně energií. Sesterský odbor projedná způsob stravování včetně
návrhu rozpočtu.

4.

Pastorace
Staršovstvo si připomenulo aktuálně i dlouhodobě nemocné sboru.

5.

Různé
Nebyly podněty.

6.

Závěrečná ujednání:
Příští setkání staršovstva:
8.10.2014
Příští biblické slovo závěrem:
br. kaz. Asszonyi
Příští hlavní téma: Manažersko-správní agenda: Hospodářské záležitosti, projednání návrhu Řádu CB, apod.

7.

Slovo na cestu – Mária Uhlíková
Připravil: Jan Asszonyi
Zapsal: Kořínek
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