Sbor Církve bratrské v Brně, Kounicova 15

Výpis ze Zápisu jednání staršovstva 28.09.2011, 20.10 hodin
Jednání vede:
Přítomni:
Omluveni:

Asszonyi Jan
Asszonyi Jan, Kořínek Jiří, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Pacek Jiří, Raus Petr, Rous Luboš,
Vávra Josef, Veselý Tomáš
Klamka Eduard, Veselý Samuel

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
Kontrola a podpis zápisu z 14. 09. 2011

2. Sborové záležitosti & staršovstvo
2.1. Komise pro volbu staršovstva a datum výročního shromáždění 2012
Br. Lukáš Pacek souhlasí s tím, že by byl předsedou komise. Ke složení komise se ještě vyjádří.
2.2. Program služeb
V Bohumilicích dne 16.10.2011 poslouží slovem včetně vysluhování VP br. Rous Luboš
(pověření bude mít od staršovstva sboru i Rady CB, zajistí br. Petr Raus 29.9.2011).
2.3. Setkání celosborového staršovstva
Bohumiličtí souhlasí s termínem konání celosborového staršovstva v navrženém termínu.
Termín:
18.11.2011
Za sbor CB na Kounicově se jistě účastní br. Raus Petr, br. Jiří Křipač, br. Jiří Pacek, br. Rous
Luboš. Vedení bude mít br. kazatel Asszonyi.
2.4. Volba představitelů Rady CB 2012
Komise pro volbu Rady CB nás oslovuje dopisem, v němž vyzývá ke jmenování kandidátů na
funkci předsedy a tajemníka Rady CB, kteří budou voleni na konferenci v květnu 2012.
Komise prosí, zda-li by bylo možno návrhy podat v termínu do 30.11.2011.
Usnesení:
Staršovstvo se k tomuto bodu vrátí na dalším jednání tak, aby byl dodržen termín podání
návrhů do 30.11.2011.
2.5. Projekt pomoci domu naděje ve Vysokém Mýtě
Vzhledem k zákonům ČR dochází k tomu, že do domů sociální péče mohou fakticky pouze lidé
s příspěvky na bezmocnost, dochází k tomu, že v nich jsou lidé více postižení. To má své
značné důsledky. Na každodenních bohoslužbách, které se v naději konají, pak mimo jiné
strádá společný zpěv. Br. kaz. Komrska nás na základě poslechu našich shromáždění oslovuje
s prosbou, zda-li bychom byli ochotni nahrát společný zpěv shromáždění, který by si pak
v Domě naděje pouštěli. Nemá jít o profesionální nahrávku.
Staršovstvo souhlasí s nahrávkou některých písní z kancionálu jako pomoc pro Dům naděje
ve Vysokém Mýtě. O organizaci a realizaci nahrávek bude požádán br. Raus Martin a br.
Kořínek Jiří.
2.6. Host & program pro rodiny sboru
Na 2. adventní neděli (4. 12. 2011) přijal pozvání ke službě v našem sboru br. kaz. Martin
Jurčo z Prešova s tím, že na dopolední shromáždění by navazovalo setkání (mladých) rodin
s obědem a následným program o „Budování manželství“. Tento užitečný program měl br.
Martin Jurčo pro kazatele na kazatelské pastorálce.
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Staršovstvo s výše uvedeným návrhem souhlasí s tím, že další upřesnění bude realizovat br.
kaz. Asszonyi.
2.7. Ekumenická neděle 16. 10. 2011, 10.00 hod., Červený kostel
Br. Petr Raus bude sloužit společně s br.kaz. Asszonyi.
Shromáždění v neděli dopoledne v CB na Kounicově ulici se konat nebude.

3. Kazatelé sboru
3.1. Hledání druhého kazatele sboru
a) Kazatel Pavel Lukáš odpověděl na pozvání negativně. Má za to, že Prostějov jej nyní
docela akutně potřebuje.
b) Další výhledová jednání: Staršovstvo navrhuje oslovit některé další bratry kazatele, kteří
připadají v současné době do úvahy.
3.2. Informace
Kaz. Jan Asszonyi se v úterý 4. října zúčastní v Praze setkání Rady CB s kolegiem seniorů a ve
středu 5. října tamtéž pracovního setkání studijního odboru Rady CB.

4. Členské záležitosti & pastorace
Staršovstvo si připomnělo nemocné členy sboru
Staršovstvo přijalo podnět ke zvaní mimobrněnských studentů do rodin (podnět nejen pro
staršovstvo, ale celý sbor).

5. Hospodářské
5.1. Legoprojekt
Návrh usnesení:
1. Staršovstvo děkuje všem, kteří se na této akci podíleli.
2. Staršovstvo schvaluje paušální platbu za Legoprojekt Radě CB ve výši 1000Kč.
3. Staršovstvo schvaluje proplacení cestovních nákladů za cestu autem z důvodu přepravy
materiálu Lega z Prahy ve výši 1500,-Kč .

6. Různé
Staršovstvo děkuje organizátorům vystoupení skupiny Hradišťan v našem sboru.

7. Závěrečná ujednání
Příští setkání staršovstva:
Příští biblické slovo závěrem:
Závěrečné biblické slovo:

12. 10. 2011 ve 20,10 hod.
br. Jan Asszonyi
br. Josef Vávra
Připravil Jan Asszonyi
Zapsal Jiří Kořínek
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