
VOLBY DO STARŠOVSTVA 2020 
 
V letošním roce budeme v rámci výročního členského shromáždění, které je svoláno na 
21. 6. 2020 od 15 hodin, volit staršovstvo. Kandidátka byla v mateřské části sboru zveřejněna 
v neděli 16. února a na stanici v Bohumilicích 23. února. V mateřské části sboru bude možné 
hlasovat v předstihu.  
Podle nového řádu by každá část sboru (mateřský sbor a stanice) měly mít své místní 
staršovstvo a dále by sbor měl zvolit celosborové staršovstvo, což by znamenalo, že bychom 
volili staršovstva tři. Řád však umožňuje, aby celosborové staršovstvo plnilo funkci místního 
staršovstva v mateřské části sboru. Budeme tedy volit jen dvě staršovstva, celosborové 
staršovstvo, které bude současně plnit funkci místního staršovstva v Brně na Kounicově a 
místní staršovstvo ve stanici v Bohumilicích (volí jen členové stanice při své členské schůzi na 
základě kandidátky sestavené místní volební komisí). Volby 21. 6. 2020 při výroční členské 
schůzi, budou volbami celosborového staršovstva. Na kandidátce pro tyto volby není žádný 
zástupce stanice, nikoliv z nějakého záměru, ale z důvodu, že ve stanici v Bohumilicích necítil 
k této službě nikdo povolání, a ačkoliv byli jednotliví členové osloveni místní volební komisí, 
nikdo se pro kandidaturu nerozhodl. Je to dáno také časovou a finanční náročností účastí 
takového staršího na pravidelných setkáních celosborového staršovstva, kde jsou však 
projednávány zejména záležitosti mateřské části sboru. Stávající staršovstvo se o stanici 
pravidelně zajímalo, a lze předpokládat, že tento přístup bude mít i nové staršovstvo a bude 
spolupracovat s místním staršovstvem ve stanici.  

 
Jednání o kandidátce zahájila volební komise (dále jen VK) již po svém zvolení 29. 4. 2019, 
kdy se obecně zabývala způsobem sestavení kandidátky a výběrem kandidátů. Výběr 
kandidátů byl také předkládán na modlitbách Pánu Bohu. VK se rozhodla postupovat podle 
nového řádu a výběr kandidátů pozměnila tak, že neprobíhalo klasické vyškrtávání jako v 
minulých letech. VK se společně rozhodla oslovit jednotlivé členy sboru, o nichž se domnívala, 
že by byli vhodní kandidáti na funkci staršího. Kandidátka je výsledkem mnoha rozhovorů, 
které jednotliví členové VK s členy vedli. Mnoho členů, kteří byli VK osloveni, kandidaturu 
odmítlo buď z osobních, rodinných či duchovních důvodů. VK vycházela při výběru kandidátů 
ze sdělení některých dosavadních starších, že již neplánují kandidovat v dalším období, proto 
je na kandidátce ze stávajícího staršovstva menšina. Jelikož se členové VK nedomnívají, že 
jsou neomylní, umožnili kandidaturu také členům, kteří nebyli VK osloveni, a to na základě 
výzvy v únorovém Kompase. Do doby uzavření kandidátky, se žádný kandidát, který nebyl 
oslovený VK, nepřihlásil. VK je velmi vděčná za oněch třináct ochotných, kteří se pro 
kandidaturu rozhodli. V některých sborech, a to i obdobné velikosti jako je náš, mají problém 
získat alespoň minimální počet kandidátů.  
 
VK věří, že kandidátka není výsledkem práce lidí, ale působení Ducha svatého. Někomu se 
může zdát, že na kandidátce nejsou bratři, které jsme si zvykli v této funkci vídat, které bychom 
na kandidátce očekávali nebo je tam chtěli mít a kteří jsou pro mnoho z nás zárukou jisté 
stability a kontinuity. Pokud bychom však hledali v Bibli, kdo vedl církev na jejich počátcích, 
zjistíme, že apoštol Petr a Pavel stejně tak i někteří další apoštolové, byli v době, kdy jim Ježíš 
Kristus předal správu církve, maximálně třicátníci, všichni bez dřívějších zkušeností s 
managementem, financemi či stavebními věcmi, a přesto Církev pod jejich správou rostla. 
Předal by snad někdo z vás církev prostému a nevzdělanému rybáři? Já bych toho na základě 
svých rozumových úvah schopný nebyl, ale Ježíš to udělal a Duch svatý vystrojil apoštoly ke 
všemu, co k vedení církve potřebovali. Přistupme proto i my k této volbě s tím, že je to 
záležitost především Božího vedení a modleme se za budoucí staršovstvo, ale i za sebe, 
abychom byli ochotni nechat se vést Duchem svatým, nejen při samotné volbě, ale také po 
volbách. Duchu svatý prosím přijď!  
 

 



KANDIDÁTI PRO VOLBU STARŠÍCH DO CELOSBOROVÉHO 
STARŠOVSTVA PRO OBDOBÍ 2020-2024 

 

Petr Dadák  

Alice Horká  

Miroslav Křipač  

Martin Kulísek  

Tomáš Nykodým  

Lukáš Pacek  

Ester Pučálková  

Jan Rous  

Jaroslav Štigler starší 

Jaroslav  Štigler mladší 

Aleš Truksa  

Josef Vávra  

Tomáš Záděra  
 

V prvním kole volby je možné hlasovat v předstihové volbě, 
která se uskuteční v mateřské části sboru v následujících 
termínech: 
 

v neděli 7. 6. 2020 od 9:30 do 10:00 a po skončení bohoslužby 
do 11:30 
ve čtvrtek 11. 6. 2020 od 16:30 do 18:30 
v nedělí 14. 6. 2020 od 9:30 do 10:00 a po skončení 
bohoslužby do 11:30  
ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 16:30 do 18:30   
v neděli 21. 6. 2020 od 9:30 do 10:00 a po skončení 
bohoslužby do 11:30 
 
Hlasovací lístky odevzdané v předstihové volbě před 
koronavirovou epidemií zůstávají v platnosti a ti, co již 
hlasovali, nemusí hlasovat znovu. 


