Zprávy z Výroční konference Církve bratrské
27. 6. 2020 PRAHA 1 SOUKENICKÁ
Určeno pro vnitřní potřebu Sboru Církve bratrské v Letovicích

Vize Rady CB na
období 2017 2021

Toužíme být svědky, že na
každém sboru je alespoň
60% lidí společně pod vlivem Písma, a to častěji
než jen při nedělním kázání (např. na biblických
hodinách, na skupinkách,
v nedělní škole atd.).
Považujeme Boží slovo za
hlavní zdroj Božího zjevení a
základ, na kterém naše církev
tradičně stavěla. Proto se ho
chceme učit sami i společně
číst, studovat a promýšlet.
Toto vše s touhou nechat se
Písmem formovat a poznávat
v něm Boží charakter.
Toužíme být svědky, že
každý sbor zakouší obrácení lidí ke Kristu.
Víme, že obrácení je Boží dar
a milost, zároveň ale nechceme rezignovat na vytváření
prostředí, kde se zázrak nového narození průběžně uskutečňuje. Proto chceme cíleně
usilovat o to, aby naše sbory
byly otevřeným a přijímajícím
společenstvím, kde se otevřeně káže Kristus. Toužíme, aby
v každém sboru bylo normální být svědky křtů a následného duchovního doprovázení.
Toužíme vidět založení
nových misijních skupin,

sborů nebo stanic.
Není rozhodující, jestli někde vznikne stanice, sbor
nebo misijní skupina, ale
jestli v lokalitách, kde žádný
křesťanský sbor není, začnou křesťané systematicky
působit a založí tu pod vedením mateřského sboru
misijní skupinu, stanici nebo později sbor. Základní
motivací zakládání skupin,
stanic a sborů pak je misie a
následný proces duchovního
doprovázení, nikoli přetahování nespokojených křesťanů z jednoho místa na
druhé.
Toužíme po tom, aby do
čtyř let byly všechny
sbory obsazené správci
sboru.
Naše sbory dlouhodobě prožívají nedostatek kazatelů.
Chceme spolu se sbory napomáhat k vytváření takového prostředí církve, které
bude nové služebníky motivovat k rozhodnutí vstoupit
do kazatelské služby.
Toužíme vidět, že součástí služby každého
sboru jsou minimálně
dva konkrétní segmenty
diákonské
(sociální)
práce.
Považujeme za velmi důležité, aby naše sbory neodmítaly pomáhat lidem, kteří se

ocitají na chvostu společenského žebříčku. Nechceme se
uzavírat starým, nemocným,
postiženým ani jinak znevýhodněným lidem. Proto toužíme, aby každý sbor nějak
pomáhal některé ze znevýhodněných skupin, a to jak
uvnitř sboru, tak i mimo něj.
Toužíme, aby každý sbor
pracoval s mladou generací od besídky přes dorost a mládež až po péči o
rodiny a manželství.
Jsme si dobře vědomi tlaku,
kterému je vystavena mladá
generace, manželství a rodina. Proto chceme s mladou
generací na každém sboru
cíleně pracovat, motivovat ji k
následování Ježíše. Stejně tak
chceme cíleně připravovat
snoubence na manželství a
pracovat i s manželskými páry, a to nikoli až když přijde
krize, ale preventivně.
Vnímáme, že k realizaci
výše popsaných bodů jsou
důležité mj. tři vlastnosti:
Odvaha – chceme povzbuzovat sbory, aby se nebály vstupovat do nových oblastí služby a aby se nebály překračovat hranice svých komfortních zón.
Otevřenost – chceme dávat
důraz na to, abychom byli
otevření jak novým lidem, tak
novým pohledům a názorům.
Zároveň nechceme rezignovat
na hledání správných
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odpovědí. Chceme být konzervativní v etice a učení a
otevření ve formách.
Oddanost – chceme se učit
být oddanými následovníky
Ježíše Krista a promýšlet, jak
svoji víru aplikovat v každodenním životě.

Předsednictvo
Rady CB

Konference zvolila na funkční
období 2021 – 2025 jako
předsedu Rady Církve bratrské kazatele Davida Nováka

Konference zvolila na funkční
období 2021 – 2025 prvního
místopředsedu Rady CB kazatele Bronislava Matulíka
Konference zvolila na funkční
období 2021 – 2025 druhého
místopředsedu Rady CB Tadeáše Filipka.

Noví kazatelé
Konference schválila ordinaci vikáře Vojtěcha
Furáka (1990) za kazatele
Církve bratrské.
Narodil se v Praze, vyrůstal v
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necírkevním prostředí. Poprvé se s křesťanstvím seznámil v létě 2009, během
svých středoškolských studií, kdy ho pozvala učitelka
angličtiny na English kemp.
Na cestu následování Krista
se vydal před Vánoci téhož
roku. Postupně se začleňoval v mládeži sboru CB Praha 6 – Dejvice, pokřtěn byl
roku 2010. V té době se také
stal členem týmu vedení
mládeže.
Konference
schválila
ordinaci vikáře Richarda Hrdého (1974) za kazatele Církve bratrské.
Pochází z nevěřící rodiny,
uvěřil ve svých 17 letech v
prostředí Křesťanského společenství ve Vysokém Mýtě.
Po rozpadu vysokomýtského
KS přešel do Církve bratrské, kde sloužil jako starší
sboru.
Je
absolventem
Střední průmyslové školy
stavební, obor vodní hospodářství, absolvoval i ETS.
Pracuje jako soukromý zemědělec na zděděném hospodářství. Je obráceným
člověkem, který miluje Krista. Má rád Bibli a rád ji studuje. Je také citlivý na hlas
Božího Ducha a Jeho vedení.
Konference
schválila
ordinaci vikáře Tomáše
Kolmana (1983) za kazatele Církve bratrské.
Pochází z věřící rodiny Bratrské jednoty baptistů. Své
obrácení prožil v devíti letech, později ale prošel krizí
víry, která skončila až novým, dospělým rozhodnutím pro Krista v roce 1999.
Od roku 2000 spolupracoval s misijní organizací

Word of life, kde prožil i své
povolání do služby církvi. Absolvoval Školu vedoucích
mládeže KAM, dalším studiem prošel ve Word of life v
rámci civilní služby, vystudoval Evangelikální teologii a
misii na Universitě Mateja
Bela v Bánské Bystrici, prošel
Stáží KAMu, kterou později i
sám vedl. Vyzkoušel si i práci
v civilním sektoru, jako obchodní zástupce firmy, i v
sociálních službách (Armáda
spásy). V roce 2016 přešel na
pozvání Sboru CB Opava z
BJB do Církve bratrské, aby
se ujal rozvoje stanice sboru v
Opavě-Kateřinkách s výhledem založení samostatného
sboru CB.
Konference schválila ordinaci vikáře Miroslava
Pavlíčka (1966) za kazatele Církve bratrské.
pochází z věřící zemědělské
rodiny. Absolvoval Střední
lesnickou technickou školu a
Evangelikální teologický seminář (obor teologie), pracoval jako lesník, má zkušenosti
z veřejné správy, s finančnictvím, dlouhodobě působil v
oblasti personalistiky a obchodu, vlastní firmu. S manželkou Lydií mají čtyři děti,
jeden ze synů je vedoucí mládeže, jedna dcera je ve vedení
dorostu a všechny slouží ve
sboru hudbou a zpěvem. V
manželství i v rodině mají
pěkné vztahy. Je z CB Rakovník
Konference schválila ordinaci vikáře Daniela
Šrámka (1974) za kazatele Církve bratrské.
Pochází ze Sboru CB Velká
Lhota. Boží povolání ke kazatelské službě prožívá od svého
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Nové sbory a
další rozhodnutí

mládí. Vystudoval ETS v Praze a s manželkou Ester mají
tři děti. Jako manželský pár i
jako rodina velmi dobře sloužili ve sboru a byli příkladem
v manželství a rodičovství
sboru i lidem z venku. Bratr
Šrámek se stal zakládajícím
členem sboru CB Praha 4 –
Opatov (pozdější CB Praha 4
– Šeberov). Jako kazatel nastupuje do sboru CB Plzeň.

Konference
schválila
návrh č. 1 na zřízení
Sboru Církve bratrské v
Berouně ke dni 1. ledna
2021 ve znění pozměňovacího návrhu.

Konference schválila ordinaci vikáře Tomáše
Trávníčka (1973) za kazatele Církve bratrské.

Konference
schválila
návrh č. 3 na zřízení
Sboru Církve bratrské v
Šumperku s názvem
Sbor Církve bratrské v
Šumperku – Kostel Jinak ke dni 1. ledna 2021.

Pochází z prostředí Evangelické církve metodistické, kde
byl 15 let členem staršovstva a
sedm let pomocníkem kazatele. Členem a misijním pracovníkem Církve bratrské je od
roku 2012, působí na stanici
Sboru CB Praha 1 – Soukenická v Neveklově. Původní
profesí je tesař s bohatou zkušeností s diákonskou prací
(osobní asistence, dlouhodobá komplexní péče o těžce
nemocnou manželku). Náročný život mu dal vyzrát do
pokory, trpělivosti, rozvahy a
k rozumnému pohledu na
svět. Lidé ze společenství jeho
stanice ho mají rádi, velmi ho
respektuje i město Neveklov.
Ředitelka místní Základní
školy má k Tomášovi takovou
důvěru, že několikrát poslala
některé třídy do modlitebny
CB na připravené programy.

Konference
schválila
návrh č. 2 na zřízení
Sboru Církve bratrské v
Plzni s názvem Sbor
Církve bratrské v Plzni
– Návrat ke dni 1. července 2020.
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správce sboru), David
Novák (člen Rady), Pavel
Chráska (nekazatel), David Kašper (kazatel), Tomáš Pospíchal (kazatel –
správce sboru), Lukáš
Pacek (nekazatel) a Luboš Dörfl (nekazatel).
Konference zvolila zástupce CB "synodály" setkání Leuenberské konkordie Davida Nováka,
Ondřeje Svatoše, Daniela
Jokla a Petra Rause.

V případě zájmu o další informace a dotazy ohledně
Konference se můžete obracet na zástupce za náš Sbor
na této Konferenci 2020 –
br. Samuel Krúpa a br. kaz.
Petr Asszonyi.

Konference
schválila
návrh č. 4 na zřízení
přidruženého
Sboru
Církve bratrské v Praze
– Bethel Church ke dni
1. července 2020.
Konference
schválila
návrh č. 5 na zrušení
přidruženého
Sboru
Církve bratrské v Praze
– The Chapel Prague ke
dni 1. června 2020.
Konference zvolila Ing.
Janu Bíbovou a Jiřího
Šrámka za revizory Rady
CB
na
období
1.7.2020 - 31.5.2024.
Konference zvolila komisi pro Řád na období
27. 6. 2020 až 31. 5.
2024 ve složení Petr
Geldner
(kazatel
–
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