Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Výpis ze zápisu jednání celosborového staršovstva dne 8. 10. 2014

Jednání vede: Jan Asszonyi
Přítomni:
Asszonyi Jan, Fajfr David, Křipač Jiří, Veselý Samuel, Rous Luboš, Kratochvíl Petr, Veselý Tomáš,
Pracovníci sboru bez hlasovacího práva: Uhlíková Mária,
Omluveni:
Kořínek Jiří, Raus Petr, Klamka Eduard, Pacek Jaroslav (roční omluva ze zdravotních důvodů), Hluchý Milan

1.

Kontrola zápisu
1.1. Zápisy z jednání staršovstva
Zápis z 24. 9. 2014

2.

Sborová agenda – Zásadní body k projednání
2.1. Hospodářské – předkládá a vede hospodář br. David Fajfr
2.1.1.

Podnět Bohumilických k revizi dělení příjmů a nákladů mezi Brno a Bohumilice

Hospodář informoval o postoji a návrhu Bohumilických ke stávajícímu /i jimi odsouhlasenému/ modelu rozdělní
příjmů a nákladů s tím, že žádají o revizi rozhodnutí.
Usnesení: Staršovstvo pověřuje hospodáře, aby Bohumilické seznámil s hospodářem navrženým modelem
„Dělení podle počtu členů“, s nímž staršovstvo vyjádřilo souhlas. O dalším jednání bude rozhodnuto po jednání
hospodáře s Bohumilickými.

2.1.2.

Sbírky
Plán Sbírek do konce roku:
(1) Sbírky na Diakonii (CB a Slezská Diakonie?) Rada CB ve svém kalendáři uvádí neděli 23. 11. jako neděli
Diakonie a navrhuje sbírku na toto datum.
(2) Sbírka pro postižené válkou na Ukrajině Dopis představitelů ukrajinské církve – příloha č. 2.
Usnesení: Staršovstvo souhlasí s vyhlášením sbírky na:
– Diakonie (CB a Slezská Diakonie) na neděli 23. 11. 2014.
– Na pomoc Ukrajině na neděli 26. 10. 2014
Obě sbírky je potřeba vyhlásit nejpozději příští neděli 12.10. 2014.

2.2. Návrh Řádu CB
(a) O průběhu setkání 4. 10. 2014 v Pardubicích k problematice tvorby Řádu informuje J. Asszonyi.
(b) Poznámky a podněty Petra Rause
(c) Poznámky a podněty Jana Asszonyi
Staršovstvo přesouvá tento bod programu na příští setkání staršovstva.

3.

Sborová agenda – Běžný život a informace
3.1. Žádost o konání semináře – Singles
Rada CB žádá sbor o možnost semináře „Singles“, a to v úterý 28. 10. 2014 od 10.00 hodin.
Garantem za sbor je s. M. Uhlíková.
Usnesení: Staršovstvo souhlasí za předpokladu uhrazení pronájmu podle našich interních předpisů. Víc informací
o sumě podá hospodář sboru s. Uhlíkové.

3.2. Pozvání ke shromážděním k 90 letům sboru CB v Bratislavě
Kaz. J. Asszonyi obdržel pozvání k účasti na slavnostních shromážděních u příležitosti 90 let od založení sboru CB
v Bratislavě (8. – 9. 11. 2014).
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Usnesení: Staršovstvo souhlasí se služební cestou pro J. Asszonyiho, D. Komrsku autem.

3.3. Silvestrovské shromáždění
Usnesení: Staršovstvo pověřuje Tomáše Veselého, aby zajistil dorostovou družinu Hiawatha, aby připravila
silvestrovské shromáždění. Hesla zajistí Mária Uhlíková.

4.

Pastorace
Staršovstvo si připomenulo akutně i dlouhodobě nemocné členy sboru.

5.

Různé
5.1.1.

Modlíme se za rodiny – 7 dní modliteb
Rada CB vyhlašuje od 23. 11. do 30. 11. 2014 týden modliteb za rodiny.
Vážená staršovstva, vážení kazatelé, bratři a sestry,
dovolte, abych Vás informoval o nové celocírkevní akci s názvem „7 dní modliteb“, která volně navazuje na
akci 40 dní s Biblí. Dalo by se říci, že se pokoušíme svolat Církev bratrskou k modlitbám na specifické téma.
Pokud Vás tato akce zaujme, doporučujeme, abyste se se svým sborem připojili a naplánovali termíny
konkrétních modlitebních setkání. V příloze zasílám plakátek na sborovou nástěnku, jinak všechny další
podrobnosti naleznete na: http://www.cb.cz/akce
Usnesení: Staršovstvo souhlasí, aby se v našem sboru konal týden modliteb za rodiny.

5.1.2.

Sborový den 2.11.
Dopolední shromáždění – 10.00 hodin
Odpolední shromáždění – 14.00 hodin
Usnesení: Staršovstvo souhlasí.

5.1.3.

Podpora cíleného lokálního a mezinárodního projektu
S. Uhlíková navrhuje zvolit si v dva projekty, které si sbor „adoptuje“ a bude finančně i modlitebně
podporovat.

Z následného rozhovoru vyplynulo: Staršovstvo pověřuje hospodáře sboru, aby zjistil, jak účetně
zpracovat dary sboru fyzickým osobám. Zároveň staršovstvo požádalo hospodáře o předložená analýzy
sborových zdrojů (příjmy, výdaje, rozdíl, trendy). Staršovstvo pověřuje s. Komrskovou, aby nastínila svou
vizi diakonie sboru.

6.

Závěrečná ujednání:
Příští setkání staršovstva:
Příští biblické slovo závěrem:
Příští hlavní téma:

7.

22. 10. 2014
David Fajfr
Směřování sboru, řád CB a nový web sboru

Slovo na cestu – Jan Asszonyi
Připravil: Jan Asszonyi a David Fajfr
Zapsala: Mária Uhlíková
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Příloha – Dopisy z Doněcka Luhansku
Celoukrajinský svaz evangelikálních křesťanů–baptistů

DONĚCKÁ OBLASTNÍ JEDNOTA SBORŮ
EVANGELIKÁLNÍCH KŘESŤANŮ – BAPTISTŮ
Ukrajina, 83004, Doněck 4, ul. Arťoma, 160-b, tel. (062) 349-05-03; email:
sarra1962@rambler.ru; www.dooch.org.ua

Hlavní bresbyter OJS EKB
Oblastní rada a Sbory
Drazí bratři a sestry, děkujeme Vám za Vaše modlitby za náš národ a za naše sbory ve Východním regionu
Ukrajiny.
Na vlastní kůži nyní zakoušíme dech a tíhu války a absenci míru v zemi. V místech, kde probíhají boje, lidé
ve dne v noci sedí ve sklepech, protože padají granáty a bomby, řítí se domy, umírají nevinní lidé. Vojenské operace
změnily naše životy a roznesly mnohé na různá místa.
Stovky tisíc lidí z našeho regionu opouštějí své domy a vše, co mají, a utíkají do míst, kde není válka. Ale
po nějaké době jim dochází jejich chudé zásoby a peníze. Lidé si nemají za co koupit jídlo, teplé oblečení a obuv.
Ti, kteří z různých důvodů nemohli odjet, bydlí bez světla, často bez vody a jídla. A tehdy hledají útočiště
v našich sborech. Někteří s námi bydlí, někteří se přicházejí ukrýt do sklepů před bombami a granáty, někteří se
prostě přicházejí najíst. Nehledě na takto složitou situaci jsou dveře našich sborů otevřené pro takovéto lidi. Ale naše
zásoby se také vyčerpávají, neboť bratři a sestry také nedostávají výplaty a důchody. Jdeme spolu „údolím pláče a
šeré smrti“.
Jako odpovědný služebník Doněcké oblasti se k Vám obracím, abyste pomohli našim sborům.
Modlíme se, pláčeme, kajeme se, věříme a doufáme. Spoléháme na milosrdenství Boží!
„Pán … poslal hoře a smiluje se ze své veliké milosti.“
Modlete se za nás.
„Neboť služba této oběti nejen doplňuje, v čem mají bratří nedostatek, nýbrž také rozhojňuje díkůvzdání Bohu.“
2K 9,12
S vděčností Váš bratr v Pánu
Předseda OJS EKB v Doněcké oblasti

Kornuta S. I.
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