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Jednání vedl: Jan Asszonyi 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Hluchý Milan, Fajfr David, Klamka Eduard, Křipač Jiří,  Raus Petr, Veselý Samuel, Veselý Tomáš, 
Rous Luboš 

Bohumiličtí:         Halámková Růžena, Chlápková Dagmar, Jílek Ladislav 

Pracovníci sboru bez hlasovacího práva:  Uhlíková Mária,  

Omluveni: Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Pacek Jaroslav 

Informace: Br. Jaroslav Pacek informoval kaz. J. Asszonyi o tom, že ze zdravotních důvodů pozastavuje své členství  
ve staršovstvu na 1 rok.  

1. Kontrola zápisu 

1.1. Zápisy z jednání staršovstva  

Kontrola zápisu a plnění úkolů z 25. 6. 2014 

1.2. Úkoly – akce v jednání 

1.2.1. Měsíc Bible – Výstava Bible  
Vzhledem k nedokončeným opravám Mahenovy knihovny se akce ruší. 

2. Sborová agenda – Zásadní body k projednání 

2.1. Hospodářské body 

2.1.1. Pravidla dělení příjmů a výdajů mezi sborem a stanicí 
Hospodář br. David Fajfr předložil návrh pravidel dělení příjmů a výdajů sboru mezi sborem v Brně a stanicí 
v Bohumilicích. 

Usnesení: Celosborové staršovstvo schvaluje hospodářem předložené dělení příjmů a nákladů pro rok 2014 
mezi sbor v Brně a samostatnou stanici v Bohumilicích.  

2.1.2. Seznam investičních akcí do nemovitostí sboru (viz úkoly) – předkládá br. Luboš Rous 
Br. Luboš Rous předkládá k jednání tyto materiály: 

Usnesení: Staršovstvo pověřuje br. S. Veselého zadáním zpracování projektové dokumentace opravy střechy a 
br. L. Rouse vyspecifikováním ceny oken v šachovnicovém sále, hospodáře sboru ve spolupráci s M. Křipačem 
realizací bodů 1 – 3 technického řešení modernizace audiovizuální techniky (tj. zakoupení bezdrátového 
mikrofonu; zakoupení mobilního ozvučení hlavního sálu; zakoupení přenosného dataprojektoru).  

2.1.3. Podpora Filmového festivalu  
Br. J. Štigler žádá o příspěvek ve výši 12.000Kč na zakoupení práv k promítání filmů při filmovém festivalu, který 
pořádá dorost s mládeží 17. 10. – 19. 10. 2014. 

Usnesení: Staršovstvo souhlasí s poskytnutím 12.000,- Kč, s nákupem práv na sbor a s poskytnutím prostor a 
pověřuje hospodáře technickou realizací.   

2.1.4. Žádost sboru BJB, Smetanova 20 o pronájem 
Z dopisu kaz. Pavla Coufala: „Poslední víkend v říjnu budeme v Brně mít česko - slovenskou konferenci mládeže 
BJB a čekáme hodně mladých lidí. Budeme to mít v různých prostorách i mimo sbor. Rádi bychom požádali o 
možnost pronájmu dolní místnosti vašeho sborového domu na Kounicově za účelem seminářů. Konkrétně: 
sobota 25. 10. od 10:30-12:00 a 15:30-17:00. 

Usnesení: Staršovstvo souhlasí a pověřuje hospodáře stanovením daru (příspěvku na provoz). 

2.1.5. Žádost sboru Evangelikální společenství 
ES Brno požádalo o možnost noclehu pro skupinu mladých lidí v rámci akce Exit tour. Bratři a sestry, starší CB. 

Usnesení: Staršovstvo z důvodu provozních a kapacitních možností nesouhlasí. 
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3. Sborová agenda – Běžný život a informace 

3.1. Sborový den – podzim 2014 

Budějovičtí přijali pozvání ke službě při sborovém dni (2. 11. 2014). Br. kaz. Slavka v souvislosti s návštěvou 
vyslovil dotaz, v jakém počtu by mohli budějovičtí přijet.  

Usnesení: Staršovstvo souhlasí. Jsme schopni přijmout autobus. Noclehy budou zajištěny u ochotných členů a 
přátel sboru. 

3.2. Zpráva ze služební cesty – konference FEET (Fellowship of Evangelical Theologians) 

Kaz. J. Asszonyi předložil staršovstvu na vědomí zprávu ze služební cesty do Orsay (vypracoval br. Pavel Černý) na 
konferenci Sdružení evropských evangelikálních teologů „Na cestě k etice 21. století.“ 

3.3. Návrh Řádu a Agendy CB 

Staršovstvo bylo seznámeno s dokumenty z komise pro Řád. Pracovní návrh Řádu je potřeba přečíst a dát 
k němu připomínky (do 31. 10. 2014). 

Usnesení: Bratří P. Raus a J. Asszonyi předložený materiál prostudují a připraví komentář s  návrhy připomínek. 
Setkání 4. 10. 2014 v Pardubicích se zúčastní bratři P. Raus a J. Asszonyi. 

3.4. Sjezd dorostů 

Staršovstvo bylo informováno o konání sjezdu dorostů "Příliv - nikdy nevíš, co přinese" ve dnech 24. - 27. 10. 
2014 v Praze 6.   

3.5. Podněty – návrhy 

V minulém období se sešly k našemu zvážení tyto podněty: 

3.5.1. Společná bohoslužba brněnských sborů 
Kaz. Petr Dvořáček (Brno – Betanie) navrhuje pokračovat v praxi jednoho společného shromáždění sborů CB 
v Brně, a to 8. 3. 2015, přičemž navrhuje místo konání tam, kde se nyní schází Betanie – sál Milosrdných bratří. 

Staršovstvo souhlasí. 

3.5.2. Mezinárodní vězeňské společenství 
Kaz. Petr Dvořáček dává ke zvážení: „…presentace a sbírky Mezinárodního vězeňského společenství - MVS 
(Prison Fellowship International - působí ve více jak 100 zemích po světě, u nás pozvolna rozvíjí svou činnost, 
jde o křesťanskou službu). Já se v tom trochu angažuji, protože Žaneta jim pomáhá s administrativními věcmi a 
sám mám k vězeňství určitý vztah. MVS není nijak dotována z USA, takže hodně bojuje s financemi, i když jejich 
programy jsou velmi dobré, praktické, ozkoušené a v naší zemi jsou to první vlaštovky tohoto typu (například 
setkávání obětí trestných činů s pachateli - ne konkrétních činů na konkrétních obětech; nebo Andělský strom - 
vánoční dárky dětem rodičů ve výkonu trestu atd.). Prosím zvažte, pokud by presentace se sbírkou nebyla 
možná 19. 10., jestli byste jim byli ochotni otevřít svoji bohoslužbu, kde by měli krátkou presentaci se  sbírkou. 
Případně je můžete využít i na nedělní večer.“ 

Staršovstvo pověřuje zvážením pozvání redakční radu večírků. 

3.5.3. Návštěva biskupa Bernarda – Jižní Súdán 
Kaz. Petr Dvořáček dává ke zvážení dopis, který obdržel od přátel Jižního Súdánu:  

„Vážený pane kazateli Dvořáčku, dovolujeme si Vás touto cestou požádat o spolupráci při pobytu biskupa 
Bernarda z Jižního Súdánu, který opět navštíví Českou republiku. Jeho cesta je naplánována na 14.9.-15.10. 
2014. Byli bychom velice rádi, kdyby mohl opět strávit týden v brněnských sborech a přinést nové zprávy o 
průběhu misie v JS a informovat i o poslední úspěšné cestě českých bratří.  Navrhujeme návštěvu mnohých 
sborů s představením projektu, prezentací, sbírkou či dalším programem dle vašich potřeb.“ 

Případný termín návštěvy v Brně: 29. 9. - 5. 10. 2014 

Staršovstvo návštěvu nedoporučilo. 
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4. Pastorace 
Staršovstvo si připomenulo aktuálně i dlouhodobě nemocné členy sboru.  

5. Různé 
Staršovstvo prosí br. M. Rause o vyjádření k potřebě naladění klavíru. 

Staršovstvo souhlasí s úhradou cestovních nákladů týmu Teen Challenge. 

6. Závěrečná ujednání: 
Příští setkání staršovstva: 24. 9. 2014, po biblické hodině 

Příští biblické slovo závěrem: Jan Asszonyi 

 

7. Slovo na cestu – Veselý Tomáš 
Zapsal: M. Hluchý  

  
 


	1. Kontrola zápisu
	1.1. Zápisy z jednání staršovstva
	1.2. Úkoly – akce v jednání
	1.2.1. Měsíc Bible – Výstava Bible


	2. Sborová agenda – Zásadní body k projednání
	2.1. Hospodářské body
	2.1.1. Pravidla dělení příjmů a výdajů mezi sborem a stanicí
	2.1.2. Seznam investičních akcí do nemovitostí sboru (viz úkoly) – předkládá br. Luboš Rous
	2.1.3. Podpora Filmového festivalu
	2.1.4. Žádost sboru BJB, Smetanova 20 o pronájem
	2.1.5. Žádost sboru Evangelikální společenství


	3. Sborová agenda – Běžný život a informace
	3.1. Sborový den – podzim 2014
	3.2. Zpráva ze služební cesty – konference FEET (Fellowship of Evangelical Theologians)
	3.3. Návrh Řádu a Agendy CB
	3.4. Sjezd dorostů
	3.5. Podněty – návrhy
	3.5.1. Společná bohoslužba brněnských sborů
	3.5.2. Mezinárodní vězeňské společenství
	3.5.3. Návštěva biskupa Bernarda – Jižní Súdán


	4. Pastorace
	5. Různé
	6. Závěrečná ujednání:
	7. Slovo na cestu – Veselý Tomáš

