
Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15 

Výpis ze zápisu jednání staršovstva dne 28. 5. 2014 

Strana 1 

Jednání vedl: Jan Asszonyi 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Fajfr David, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Raus Petr, Veselý Samuel, Veselý Tomáš,  

Pracovníci sboru bez hlasovacího práva:  Uhlíková Mária 

Omluveni: Klamka Eduard, Pacek Jaroslav, Komrska Daniel, Komrsková Noemi, Hluchý Milan, 

1. Kontrola zápisu 

1.1. Zápisy z jednání staršovstva  

Zápis z 14. 5. 2014 

1.2. Úkoly – akce v jednání 

Měsíc Bible – Výstava Bible  
Informaci z ekumenické schůzky podal J. Asszonyi.  

- Staršovstvo rozhodlo, že bude pozvána skupina OBOROH. Pozvání zajistí br. kaz. Asszonyi.  

- V jednání je pozvání br. Petra Levíčka – k programu „Bible v písních“ 

- V jednání je pozvání br. Michala Krchňáka – k programu o překladech Bible  

Úkoly z 14.5.2014 

Staršovstvo učinilo revizi plnění především hospodářských úkolů (dlouhodobé investiční záměry sboru, 
financování „lidských zdrojů“ – pracovníků sboru, dělení restitučních financí mezi sbor a stanici v 
Bohumilicích) 

 

2. Sborová agenda – Zásadní body k projednání 

2.1. Identita a poslání členů sboru – rozhovor 

Kaz. Jan Asszonyi navrhnul staršovstvu formulovat v krátkých tezích vyznání, vizi, hodnoty a závazek duchovního 
růstu členů sboru. Starší se rozhodli nad danými tématy přemýšlet s tím, že nejpozději do příštího výročního 
shromáždění (cca březen 2015) budou teze sboru předloženy k diskuzi.  

3. Sborová agenda – Běžný život a informace 

3.1. Pracovní poměr kaz. Daniela Komrsky 

Kazatel Daniel Komrska má smlouvu s Radou CB do 30. 6. 2014. pro uzavření smlouvy na další období je 
nutné rozhodnutí staršovstva (do červnového jednání Rady CB).  

Usnesení: Staršovstvo požádá Radu CB o uzavření pracovní smlouvy s kaz. Danielem Komrskou 
v stávajícím rozsahu, a to na dobu neurčitou. Vyřizuje br. Raus. 

3.2. Křestní shromáždění s. Michaely Trnavské 

S. M. Trnavská požádala o křest ponořením. Po konzultaci s br. kaz. Pavlem Coufalem (BJB, Smetanova) 
křest proběhne v neděli 15. 6. 2014 v odpoledních hodinách (14.00 hodin; baptisté mají dopoledne křest, 
a tak bude bazén napuštěn).  

Usnesení:  Staršovstvo bere výše uvedené na vědomí, s tím, že bude křtu přítomen zástupce staršovstva. 

3.3. Rozhovor s Matějem Bagárem o křtu 

V neděli 25. 5. 2014 staršovstvo hovořilo s br. Matějem Bagárem, který požádal o křest. Bratr prošel 
přípravou ke křtu. Na základě rozhovoru staršovstvo rozhodlo o tom, že bratr může být pokřtěn.  

Termín křtu bude upřesněn. 
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4. Sborová agenda – Pastorace 
Staršovstvo si připomenulo dlouhodobě i aktuálně nemocné členy sboru. 

 

5. Hospodářské záležitosti 

5.1. Dělení restitučních financí 
Br. E. Klamka na základě pověření z minulého staršovstva předložil prostřednictvím ses. Chlápkové návrh na 
dělení restitučních financí Bohumilickém staršovstvu.. 

Usnesení:  Staršovstvo uvedený návrh bere na vědomí a čeká na reakci bohumilického staršovstva. 

5.2. Sbírka na Slezskou diakonii 
Staršovstvo prověřovalo stav odeslání sbírky na Slezskou diakonii, která se konala 30.3.2014. 

5.3. Web design 
Ozývají se hlasy volající po novém webovém designu. Br. Lukáš Ildža, prostřednictví br. E. Klamky, nabízí sboru 
vypracování nových web stránek – viz příloha č. 4. 

Usnesení: staršovstvo se dohodlo, že požádá s. Uhlíkovou, bratra Křipače Miroslava a Petra Dadáka, aby 
posoudili nabídku br. Ildži a navrhli staršovstvu řešení. 

5.4. Sbírka na ETS 

Sbírka na ETS proběhne 15.6.2014. (konferenční usnesení) 

6. Různé 
6.1  Staršovstvo vyslovuje velké poděkování pro všechny, kteří se podíleli na přípravě i realizaci akce „Noc 

kostelů“. Především pro s. Katku Dadákovou, která je vedoucí celého týmu. 

  

7. Závěrečná ujednání: 
Příští setkání staršovstva:  celosborové 13. 6. 2014, Bohumilice, 17.00 hodin 

Příští biblické slovo závěrem: br. Samuel Veselý 

8. Slovo na cestu – Petr Raus 
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