Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Výpis ze zápisu jednání celosborového staršovstva dne 22. 10. 2014

Jednání vedl:
Přítomni:

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

1.

Kontrola zápisu a plnění úkolů

1.1. Zápisy z jednání staršovstva
Kontrola zápisu z 8. 10. 2014

1.2. Kontrola trvajících dlouhodobých úkolů
Staršovstvo kontrolovalo práci na dlouhodobějších úkolech (vize diakonie sboru; pastorace; hospodářské)

2.

Sborová agenda – Zásadní body k projednání

2.1. Představení návrhu nových sborových stránek – web
Br. Dalimil Petrilák v zastoupení L. Ildži představil koncepci nového webového rozhraní sborových stránek.
Staršovstvo tuto koncepci přijalo. Předpokládá se spuštění beta verze do konce listopadu, ostrý provoz dokonce
roku.

2.2. Ze setkání vedoucích pracovníků sboru (10. 10. 2014)
Kaz. Jan Asszonyi a někteří členové staršovstva informovali o výstupu ze setkání vedoucích pracovníků oblastí
sborové práce 10. 10. 2014. Z rozhovoru staršovstva mimo jiné vyplynulo:
(1) Informace: Potřeba lepšího přístupu k programu sboru (tabulka na Google Disc) – bude zajištěno v novém
webovém rozhraní přes přístupová práva.
(2) Slovo pro děti – Usnesení staršovstva: staršovstvo ponechává možnost oslovení dětí na začátku shromáždění
na tom, kdo má vedení, a to vždy po dohodě se sloužícím slovem (kázání). Podmínkou však je, že děti budou
propuštěni do dolních místností do 9,15 hod.
(3) Potřeba učitelů besídky a potřeba další místnosti. Vzhledem k tomu že přibývá dětí, bude příští rok potřeba
otevřít další skupinku.
Usnesení staršovstva: Co se týká budoucí potřeby učitelů v NB, bude toto řešeno v rámci učitelů nedělní
besídky. Další prostory pro potřeby nové skupinky dětí nejsou v současnosti k dispozici. Staršovstvo bude
uvažovat spolu s HR o dalších možnostech. Staršovstvo žádá hospodářskou radu o návrhy v tomto směru a
předložení staršovstvu.
(4) Mládež – rozvíjí službu bezdomovcům (s komunitou Saint Egidio) => mládež by uvítala zakoupení vlastní
várnice k tomuto účelu:
Usnesení staršovstva: staršovstvo souhlasí s možností vaření polévek pro bezdomovce ve sborové kuchyni
s tím, že mládež zodpovídá za pořádek a čistotu. Současně staršovstvo souhlasí se zakoupením várnice.
(5) Technické podmínky – zazněl podnět ke zvelebení zahrádky; byla diskutována otázka architektonické studie
na renovaci (nejen?) hlavního sálu modlitebny.
Staršovstvo vnímá potřebu provedení komplexní architektonické studie rekonstrukce a úpravy modlitebny a
dalších prostor. Je však třeba vypracovat zadání, na kterém se budou podílet všechny složky práce ve sboru.
Usnesení: staršovstvo pověřuje vypracováním zadání na možné a potřebné úpravy modlitebny a dalších
prostor bratra Petra Rause.
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2.3. Rozhovor o diakonské službě sboru
2.3.1.

Rozhovor o pobočce diakonie
Proběhl rozhovor o případném zřízení pobočky Diakonie (prezentovala s. N. Komrsková).
Sestra N. Komrsková představila možnosti projektu zřízení Pobočky Diakonie CB (dostupné právní
zdroje a případné zacílení služby). Proběhla diskuze, další rozprava se posouvá na některé další jednání
staršovstva.

2.4. Doplnění programu služeb – uvádění shromáždění

3.

Datum

Uvádí

Slouží

26. 10. 2014

Komrska Daniel

Raus Luboš (host)

02. 11. 2014

Jan Asszonyi

Budějovičtí

Sborový den / + SVP

09. 11. 2014

Tomáš Veselý

Světlík Pavel

+ jako host na večírku

16. 11. 2014

Kořínek Jiří

Asszonyi Jan

23. 11. 2014

Luboš Rous

Asszonyi Jan

30. 11. 2014

Petr Kratochvíl

Komrska Daniel

1. Adv / Neděle seniorů

07. 12. 2014

Asszonyi Jan

2. Adv / Neděle rodin

14. 12. 2014

Asszonyi Jan

3. Adv

21. 12. 2014

Klamka Eduard

Asszonyi Jan

4. Adv

25. 12. 2014

Petr Raus

Komrska Daniel

Hod Boží vánoční + SVP

Sborová agenda – Běžný život a informace

3.1.
Nebyly náměty.

4.

Pastorace
Staršovstvo si s modlitbami připomenulo akutně i dlouhodobě nemocné členy sboru.

5.

Různé

5.1. Rozprava o distribuci časopisu „Brána“ v rámci sboru.
Staršovstvo doporučuje členům a přátelům sboru časopis Církve bratrské Brána.

6.

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

7.

Poznámka

12.11.2014
Klamka Eduard
Správní agenda

Slovo na cestu – David Fajfr
Připravil: Jan Asszonyi
Zapsal: Kořínek
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