Bratrský pozdrav č. 8/2007
Zápis z jednání Rady CB v Praze dne 7.-8.9.2007
•

Členské shromáždění zvolilo za přítomnosti tajemníka v Klatovech 24.6.2007
kazatele Davida Kašpara, který byl odpoledne instalován za správce sboru.

•

Volbu kazatele Tomáše Holubce v Karlových Varech vykonal 1.7.2007
místopředseda, kazatel Miloslav Kloubek. Nový správce sboru zde nastoupí od
léta 2008.

•

Tajemník z pověření Rady instaloval na Velké Lhotě dne 12.8.2007 kazatele
Jaroslava Preislera za nového správce sboru.

•

Předseda dne 2.9.2007 na slavnostní bohoslužbě v Havlíčkově Brodě ustavil
nový sbor v Havlíčkově Brodě a současně uvedl do funkce nového vikáře
Vladimíra Horského.

•

Ustavení nového sboru CB ve Vysokém Mýtě a instalaci prvního správce
vysokomýtského sboru - kazatele Přemysla Pýtera - provedl 9.9.2007
předseda.

•

Rada vedla rozhovor s bratrem Slavojem Raszkou, který byl ordinovaným
služebníkem Apoštolské církve v Jihlavě. Na základě předešlých rozhovorů, po
vyslechnutí jeho svědectví, diskusi o službě v Jihlavě a o oslovení
staršovstvem ze sboru Třinec-Terasa, Rada přijala ordinovaného kazatele br.
Raszku do pracovního poměru v CB k 1.10.2007.

•

S bratrem Josefem Horským (Brno-Betánie), vedla Rada rozhovor ohledně
koncepce práce Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) a o jeho nástupu do
vikariátní služby. Bratr Horský byl po rozhovoru přijat za samostatného vikáře
u Rady CB na plný úvazek.

•

Rada na základě doporučení konference CB ustanovila Odbor pro manželství a
rodinu. Jako předsedu odboru jmenovala kazatele Josefa Fišera, dalším členem
jmenovala kazatele Petra Geldnera. Výkonným tajemníkem OMAR bude vikář
J. Horský.

•

Sbor Tábor zaslal Radě žádost o zřízení druhého kazatelského místa pro
kazatele Romana Cimbulku, který by při částečném invalidním důchodu chtěl
vypomáhat ve službě. Rada souhlasí se zřízením druhého kazatelského místa
od 1.10.2007 na 0,5 úvazku.

•

Sbor Velká Lhota zaslal písemnou žádost celosborového staršovstva ke zřízení
druhého kazatelského místa a to pro kaz. Ladislava Melkuse v Hranicích na
Moravě. Rada potvrdila v této věci předběžný souhlas a kaz. Melkus nastoupí
do pracovního poměru v CB po ukončení nynější pracovní neschopnosti.

•

Sbor Praha 5 – Smíchov požádal Radu o prodloužení pracovní smlouvy s kaz.
Andrejem Beňou, který slouží na stanici v Černošcích-Mokropsech. Rada
vyslovila souhlas s prodloužením smlouvy na další rok, tj. do 30.9.2008.

•

Od 1.9.2007 byl ustanoven administrátorem sboru Třebíč kaz. Ernest Welszar
z Prostějova.
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•

V průběhu prázdnin se řešilo umístění vikáře Jakuba Ptáčka, který odchází
z Rakovníka na uvolněný sbor v Trutnově. Jeho nástup schválila Rada po
dohodě se staršovstvem od 1.9.2007 a vikář Ptáček bude v Trutnově sloužit
spolu s administrátorem kaz. Janem Šrámkem z České Skalice.

•

Pokračování vikariátu vikáře Maroše Klačka z Pardubic bylo potvrzeno od
1.10.2007 pod vedením kazatele Jiřího Hofmana v Neratovicích.

•

Na základě osobní žádosti a projednání s předsedou a kaz. Davidem Novákem
byl k 31. 8. 2007 ukončen pracovní poměr vikáře Samuele Krúpy z Letovic,
který hodlá pracovat v civilním zaměstnání.

•

Tajemník pro evangelizaci, kaz. Daniel Fajfr zaslal Radě zpracovanou písemnou
zprávu o činnosti za I. pololetí 2007. Rada vzala zprávu na vědomí a rozhodla
pozvat kaz. Fajfra do jednání Rady v listopadu 2007.

•

Ze zprávy tajemníka pro evangelizaci vyplynul podnět na změnu zařazení
stanice Třinec-Sosna. Rada po projednání rozhodla, že se v této věci obrátí na
sbor Třinec-Lištná, aby tuto práci zastřešil. Kazatel Stebel, správce sboru
Hrádek, kde dosud stanice v Sosně patří, informoval, že musí věnovat
zvýšenou pozornost dostavbě hrádecké modlitebny.

•

Tajemník Rady informoval o zadání výběrového řízení na ředitele Diakonie CB.
Výběrové řízení bylo zveřejněno v Bráně, Životě víry a v Evangelickém
týdeníku.

•

Rada přijala oznámení, že služební byt pro správce sboru v Šeberově bude
manželi Markem a Janou Fajfrovými uvolněn v termínu k 30.10.2007 pro
nového kazatele sboru.

•

Kaz. David Novák komentoval připravený materiál o další práci Odboru pro
mládež. Rada též projednávala jeho personální obsazení, koncepci další práce.

•

Tajemník informoval o stavebních pracích na modlitebnách
v Poděbradech, Letovicích, Hrádku, Litomyšli a v Bystrém.

•

Byl upřesněn seznam vikářů pro vikariátní cvičení v roce 2007/2008. Jedná se
o tyto bratry: Samuel Fürst, Jiří Kucián, Josef Horský, Vladimír Horský a kaz.
Slavoj Raszka. Připojí se také jeden vikář ze Slovenska.

•

Vikář Aleš Kratochvíl z Ostravy – Poruby požádal o schválení ordinační práce
na téma: „Růst ke křesťanské dospělosti“. Rada vyslovila souhlas s tímto
zadáním.

•

Kaz. Kloubek předložil Radě vizitační zprávu z misijního sboru Neratovice,
která byla souhlasně projednána a bude odeslána staršovstvu sboru.

•

Kaz. Karel Hůlka z Děčína požádal o souhlas s dalším vzděláváním a oznámil,
že se zapsal do bakalářského studia na ETF UK s názvem „teologie
křesťanských tradic“. Rada souhlasí s dalším teologickým vzděláváním
kazatele.

a

to

Karel Fojtík a Pavel Černý
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