
 

 

 
 

 

V pondelok 
 som s tužkou v ruke rozjímal nad príbehom Abraháma. Boh k nemu 

hovoril, Boh sa mu zjavil, Boh ho navštívil (napr. anjeli), Boh ho 

požehnal. Ale nie je to celé napokon iba pekná ilúzia? Moje ďalšie 

rozjímanie sa v tej chvíli vydalo po ceste, na ktorú ma priviedla táto 

provokatívna myšlienka. Čo ak je celý koncept Boha iba fantáziou, ktorá 

nám má uľahčovať pohyb zložitým životom? Naozaj máme do činenia 

s reálnym, večným, nestvoreným a osobným Bohom? Taký Boh je 

v podstate nepredstaviteľný, Môžem nejako Boha dokázať? Čomu to ja 

vlastne verím? A prečo verím? - Nie je to všetko úplne inak? S plnou 

vážnosťou som sa prechádzal veľkým labyrintom týchto úvah. Na čas 

som sa ocitol v koži poctivo neveriaceho človeka, ktorý si všetko 

vysvetľuje inak ako náboženskí ľudia. Okúsil som niečo z otázok 

skeptikov, pochybovačov aj posmievačov. Máme pre nich - a hlavne pre 

seba - uspokojivú odpoveď? Lebo napriek tomu, že nás (veriacich ľudí) 

vyplašia, sú to veľmi dobré a veľmi dôležité otázky. Takže teraz čo? 

Svoju dilemu som uzavrel dohodu so sebou samým, že ak by aj Boha 

nebolo, tak život s vedomím, že On existuje, je lepšou voľbou.  

Verím v Boha, lebo nepoznám lepšiu alternatívu. 
pokračovanie vo vnútri 

 

Bohoslužby 

2.6. 9:30  Mark Foster 

9.6. 9:30  Ján Verčimák 

VEČERA PÁNOVA 

16.6. 9:30  Miroslav Haszics 

23.6. 9:30 

 

15:00    

 Štefan Evin 

DEŇ RODINY 

POPOLUDNIE V HORNEJ SEČI 

30.6. 9:30  Ján Henžel 
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Modlitebné stretnutia v stredu      
 

 

Levice 

(19:00) 

Horná Seč 

(19:00) 

Dolná Seč 

(19:00) 

M.Ludany 

(19:00) 

N. Tekov 

(19:00) 

5.6. E.Kohútová Senior Garden Š. Evin  O.Kerekréty 

12.6. J.Kováč Š.Suchánsky  Š.Evin  

19.6. A.Moravský Senior Garden M.Tomašovský  J.Verčimák 

26.6. Š.Hasič R.Števko  Š.Evin  

Porada staršovstva 
 2.6.  nedeľa 15:00 
  10.6. pondelok 18:00 

Zborové diskusné fórum 
Témy: podnety z čl.zhromaždenia, stanovisko staršovstva k rozvodom, 

informácie z konferencií 

  9.6. nedeľa 17:00 

Celoslovenský pobyt seniorov 
30.6.-6.7. Remata 

MaMi klub 

 5.6. streda 9:30  19.6. streda 9:30 

 12.6. streda 9:30  26.6. streda 9:30 

Hostitelia 
2.6. Moravská Oľga 

Prišťáková Lýdia  

23.6. Tomasoszká Elena 

Márföldiová Jana 

9.6. Garajová Viera 

Boldišová Milica  

30.6. Pokoracká Dana (HS) 

Machajdíková Emília (HS) 

16.6. Kušnieriková Alţbeta 

Lányiová Alţbeta 

  



   

Blahoželáme k narodeninám 
Černík Ondrej, Nový Tekov, (77) 3.6.  

Lüleiová Juliana, Levice, (67) 4.6. 

Pápayová Zuzana, Levice, (69) 7.6. 

Horániová Elena, Levice, (62) 13.6. 

Huraj Pavol, Horná Seč, (79) 16.6.  

Gulyás Jozef, Dolná Seč, (87) 17.6. 

Potocký Štefan, Mýtne Ludany, (81) 18.6. 

Tichý Karol, Levice, (79) 24.6.  

Baranová Magdaléna, Levice, (60) 25.6.  

Hankószka Darina, Levice, (66) 26.6. 

Narodila sa  
dcéra Miriam, Andrejovi a Tatiane Moravským (7.5.) 

 

Blahoželáme mladomanželom 
Štefan Vujčik a Viera Vujčiková (rod.Garajová) 18.5. 

 

O čom rokovalo staršovstvo v máji 
Informácie sú dostupné v tlačenom vydaní Infolistu.  

 
 

 

 

Absolventi škôl – stredných, vysokých aj iných 
Radi by sme vyjadrili našu gratuláciu, radosť a vďačnosť za Boţiu 

pomoc tým, ktorí úspešne ukončili štúdium. Nemáme však prehľad 

o tom, kto a kde študoval. Prosíme, oznámte nám do kancelárie zboru 
(telefón, e-mail) kto a akú školu ukončil. 

 
 
 



  

  

Kontakty 
Internetová stránka zboru: www.cblv.sk 

Kancelária zboru S.Chalupku 7  633 2520, levice@cb.sk 

Správca zboru: Evin Štefan 29. augusta 25  631 6399; 0908 655 262 

Pastoračný asistent: Verčimák Ján  0905 629 663 

Domovník  633 2521 

 

Čísla účtov pre príspevky na činnosť zboru a jeho projekty: 

Zborový účet:        28611356/0900 

Mládeţnícke centrum:     1611525951/0200 

Miesto v dome:       7143562002/5600; VS: 5555 

Senior Garden:       7143569001/5600; VS: 3333 

 

Zodpovedný redaktor Infolistu: Rastislav Števko 

Uzávierka čísla: Vţdy v stredu pred poslednou nedeľou v mesiaci. 

mailto:levice@cb.sk


   

dokončenie z prvej strany 
V utorok som mal pravidelné stretnutie so svojim najnovším priateľom. 

Prvýkrát sme sa spoznali pred dvoma mesiacmi. Odvtedy sa raz za týţdeň 

stretávame na jednu - dve hodiny a spoločne čítame knihu Skutkov. 

Tentoraz to bol záver štvrtej kapitoly: Apoštoli s veľkou mocou vydávali 
svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť 
(4:33). Práve pri čítaní tohto verša sa mi to ujasnilo.  

Je neprehliadnuteľné, na čom bolo postavené apoštolské zvestovanie nádeje 

a nového ţivota: Na prevratnom fakte, ţe Jeţiš bol vzkriesený. Oni sami boli 

toho svedkami a okrem nich minimálne 500 ďalších muţov. Tento zázrak 
Jeţišovho vzkriesenia bol po historickej a právnej stránke oveľa lepšie 

dokázaný, ako akákoľvek iná udalosť tej doby. Ak bol Jeţiš - ktorého si 

mnohí obyvatelia Judeje dobre pamätali ako učiteľa, liečiteľa a proroka,  

a ktorého nakoniec evidentne popravili - vzkriesený, tak tu zasiahla 

nadpozemská moc. A takú moc má iba reálny Boh. Nikto iný nemôţe dať 

ţivot. Vzkriesený ţivot sa v Jeţišovi nevyvíjal milióny rokov, ale Boh ho 

vzkriesil v okamihu. Dokonale. Boţsky. Tento neodškriepiteľný fakt dáva 

pevný základ našej viere v Boha. Ak toto platí, potom platí všetko, 

čo Jeţišovmu vzkrieseniu predchádza - od Genezis 1:1, a rovnako všetko,  

čo po jeho vzkriesení nasleduje - aţ po Zjavenie 22:21. Naše rozjímanie nad 

knihou Skutkov mi prinieslo ohromnú radosť občerstvenej viery. 

V stredu som o tejto svojej skúsenosti rozprával s iným mojim priateľom. 

„Aj ty máš ateistické chvíľky?“ opýtal sa, keď ma vypočul. Je to jeho názov 

pre podobné úvahy o Boţej (ne)existencii. „Málokto o tom hovorí, preto som 
rád, ţe si mi to povedal, lebo aj ja niekedy zápasím s takýmito 

myšlienkami.“ Vedeli sme, o čom hovoríme. A potom prišlo ešte jedno 

osvietenie od Ducha. Spomenul som si, ţe podobne to pochopil aj Ján: Boha 
nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho 
zjavil (Ján 1:18). Historický (t.j. reálny) Jeţiš je dôkazom aj zjavením aj 
vysvetlením Boha. 

A dnes - vo štvrtok ráno, keď píšem tento úvodník, mi Boţí Duch 

pripomenul: Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Veď kto pristupuje 
k Bohu, musí veriť, že je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú (Heb 11:6). Sláva 
ti, večný Boţe, ktorý si sa k nám priblíţil vo svojom Synovi; ktorý si sa nám 

skrze Neho dal spoznať; a v ktorom máme večný ţivot vďaka Jeho obeti 

a ţivotu. 

Štefan Evin 

Priatelia, 
Pred nedávnom prebehli majstrovstvá sveta v hokeji. Kaţdé muţstvo pre 

dosahovanie výsledkov potrebovalo dobrý podporný tím - ľudí, ktorí 

nekorčuľovali na ľade, nebolo ich moţno ani vidieť, ale predsa boli 

nevyhnutní (lekári, maséri, manaţéri, sponzori...). Bez nich by to 

jednoducho nešlo. 



  

  

Obraciame sa na vás s prosbou, lebo aj vy sa môţete stať takými ľuďmi 

pre nás a pre náš zápas v Trnave. Veríme, ţe náš boj je duchovný. 

Veríme, ţe Boh koná, keď sa jeho ľud modlí a túţime vidieť Boha konať 

výraznejšie. Preto vás pozývame, aby ste sa stali súčasťou nášho 
podporného tímu - našimi modlitebnými partnermi. Hľadáme ešte cca 

15 ľudí, ktorí by boli ochotní stáť spolu s nami pred Bohom vo veci 

rastu nebeského kráľovstva v Trnave. Ak by ste mohli a chceli priloţiť 

svoje srdce k tomuto dielu aj takýmto spôsobom, dajte nám prosím 

vedieť. Budeme vám vďační.   
Kontakt: juraj.kohut@cb.sk, tel: 0907 663 552 

Juraj Kohút ml., Trnava 
 
 
 

Náš predpokladaný evanjelikalizmus              Ján Henžel 

Správa predsedu Rady Cirkvi bratskej na Spoločnej konferencii 2013 

Úvod 

Cirkev bratská prijíma novú Ústavu 
Proces prijímania Ústavy bude samostatným bodom programu tejto 

Spoločnej konferencie. Tu sa chcem venovať duchovnému pozadiu dôvodu 

jej tvorby a účelu, pre ktorý ju potrebujeme. Ţivot cirkvi v novom 
spoločensko-ekonomickom prostredí, odlišné právne prostredie v Českej 

a Slovenskej republike a podstatne odlišný počet cirkevných zborov 

v našich krajinách si vyţaduje prepracovať aj naše základné dokumenty. 

Toto bolo podstatou zadania Spoločnej konferencie z roku 2011 v Bratislave 

Komisii pre Ústavu a Poriadok. Hneď po prvých pracovných výstupoch 

z tejto Komisie sa zdvihlo znepokojenie najmä na slovenskej, ale aj českej 

strane, ţeby mohlo dôjsť k rozdeleniu Cirkvi bratskej. Jednota cirkvi je 

veľmi vzácna vec, a preto znepokojenie z jej ohrozenia je veľmi sympatické. 

V prítomnosti všetkých členov Komisie pre Ústavu vyhlasujem, ţe od 

úplného začiatku našej spoločnej práce aţ doteraz sme nezaznamenali ani 

náznak či tendenciu k odlišnému duchovnému chápaniu ţivota 

a spravovania našej cirkvi. Z celého srdca ţelám celej Cirkvi bratskej, aby 

ţila v takom vzájomnom porozumení a dôvere, v akej pracovala táto Komisia 

pre Ústavu! 

Zároveň však treba povedať, ţe Ústava nemôţe jednotu cirkvi zabezpečiť. 

Ústava má a chce túto jednotu vyjadrovať. Hoci naším zámerom od začiatku 

bolo, aby Ústava čo najstručnejším a právnickým spôsobom definovala, čo 

je Cirkev bratská, čím sa vyznačujú jej zbory, orgány a členovia, napriek 

tomu jej najväčší rozsah tvorí Vyznanie viery Cirkvi bratskej. Aj toto 
Vyznanie potrebuje spresnenie, ale predsa sme ho ponechali v Ústave 

s presvedčením, ţe práve spoločné Vyznanie viery je  najdôleţitejšou 

deklaráciou našej jednoty.  



   

Jednota cirkvi je raz navţdy daná trojjediným Bohom, Otcom, Synom 

a Duchom svätým (Ef 4:4-6). O zachovávanie jednoty sa však kresťania 

musia usilovať (Ef 4:1-3). Ako sa šírilo evanjelium na jednej strane 

a postupne zomierali očití svedkovia ţivota, smrti a vzkriesenia Pána Jeţiša, 

uvedomovali si uţ biblickí pisatelia, aké dôleţité je zaznamenať, vyznávať, 

obraňovať a rozširovať vieru v evanjelium (Flp 1:27; Júd 3). Jednota cirkvi 

teda nie je daná ľuďmi, ktorí sa v nej narodili, ani tými, ktorí sa k nej 

dobrovoľne pripojili, ani orgánmi, ktoré ju spravujú, ani aktivitami, ktoré 

vykonávajú, ani miestom, na ktorom sa zhromaţďujú. Jednota cirkvi je 
daná evanjeliom, ktoré je zosobnené Jeţišom Kristom a sformulované jeho 

apoštolmi. 

Predpokladaný evanjelikalizmus Cirkvi bratskej 

Prečo hovorím také závaţné dogmatické výroky v tomto kontexte a 

v predsedníckej správe? Popiera ich snáď niekto z nás? Zatiaľ nie, ale čo 

nebolo, môţe byť. Pokúsim sa to stručne vysvetliť. Keď sa dívame na 

teologický vývoj kresťanstva, môţeme so značnou dávkou zjednodušenia 

vypozorovať poučný vzorec, ktorý sa znova a znova opakuje: Prvá generácia 

obnovného hnutia v evanjelium explicitne verí a hlása. Uvedomuje si pri 
tom, ţe evanjelium má aj spoločenské dôsledky. Druhá generácia 

evanjelium predpokladá a stará sa najmä o jeho spoločenské dôsledky. 

Tretia generácia sa zaujíma iba o spoločenské dôsledky a jadro evanjelia je 

ochotná aj poprieť. Samozrejme, „generáciami“ v tejto schéme nie je treba 

chápať iba časový úsek 30-40 rokov, ale skôr štádiá, ktoré môţu byť rôzne 

dlhé. Štádium predpokladaného evanjelia je teda prechodným štádiom 

medzi štádiom, v ktorom evanjelium veríme a hlásame a štádiom, v ktorom 

sme v záujme niečoho iného ochotní evanjelium aj poprieť. 

David Gibson definuje predpokladaný evanjelikalizmus takto: 

„Predpokladaný evanjelikalizmus verí a hlási sa k evanjeliu. Určite 

evanjelium nepopiera. Z hľadiska svojich priorít, sústredenosti 

a smerovania, začína predpokladaný evanjelikalizmus vynakladať stále viac 

energie iným záujmom ako evanjeliu a základným evanjelikálnym pilierom. 

Druhoradé záleţitosti sa stávajú prvoradými a čoraz viac mu záleţí na tom, 

ako ho vnímajú iní. Jeho obsah a metódy sú stále viac ovplyvňované 

prevládajúcou kultúrou.“ Jeho analýzu si môţete prečítať v uvedenom 

článku, ale ja sa pokúsim aktualizovať ich pre Cirkev bratskú. 

Pri príleţitosti nedávneho 130. výročia Cirkvi bratskej sme sprístupnili na 

našej webstránke niektoré dôleţité historické dokumenty. Jedným z nich je 

aj Pravdivé slovo o Svobodnécírkvi reformované. V tomto maličkom spise 
z roku 1911 popisujú A. Adlof, V. Hušek, J. Mejstřík, F. Svoboda, V. 

Urbánek, F. Hrouda, A. Bílý, J. Hochman a J. Štifter, čo je pre našu cirkev 

podstatné. Bolo by veľmi uţitočné, aby sa s týmto dokumentom oboznámil 

kaţdý kazateľ a starší Cirkvi bratskej. Dozvieme sa tam, ţe naši otcovia sa 
podľa vzoru Jednoty Českobratskej prihlásili k trom rozlišovacím známkam 

pravej cirkvi tak, ako ich formuloval Komenský: „1. Čistota učenia podľa 

evanjelia, 2. Svätý ţivot v nasledovaní Krista a 3. Zachovávanie poriadku na 



  

  

udrţanie jednoty v Duchu.“ Podstatnými vecami ich náboţenstva bola 

autorita Písma, pojem cirkvi a kto je členom cirkvi. Z Boţej strany je to 

Boţia milosť, zmierenie skrze Kristovu smrť a dary Svätého Ducha. Zo 

strany človeka sú to: 1. Viera, ktorá tie podstatné dary Boţie poznáva 

a privlastňuje si ich, 2. Láska, ktorá sa prakticky mení na poslušnosť a 3. 

Nádej, ţe kto zotrvá vo viere a láske, dosiahne večný ţivot. 

Cirkev bratská sa vo svojom Vyznaní viery hlási „k zásadám evanjelikálneho 
hnutia vyjadreným napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974“ 

(Ústava CB, čl. 7, ods. 2). Ak je to tak, potom prečo tu rozprávam 

o predpokladanom evanjelikalizme Cirkvi bratskej? Preto, lebo stále 

častejšie v nej vnímam znaky, ktoré vyššie popisuje D. Gibson. Pokúsim sa 

ich konkretizovať na niektorých príkladoch. 

Známky predpokladaného evanjelikalizmu v Cirkvi bratskej 

Začnem hneď tým istým odsekom z nášho Vyznania, ktorého záver som 
práve citoval. Jeho začiatok znie: „Veríme, ţe neomylným svedectvom 

o tomto zjavení (tj. Jeţiša Krista) je Písmo sväté Starého a Nového zákona...“ 

Sú tu medzi nami ešte niektorí delegáti, ktorí sa pamätajú, aký 

kontroverzný bol tento výrok v čase, keď Konferencia toto Vyznanie 
prijímala a tesnou väčšinou odmietla výrok, ţe Písmo sväté je zjavením. 

Ukazuje sa, ţe prijatý výrok oslabuje jeden zo základných pilierov 

evanjelikalizmu. Pre niektorých z nás uţ potom nemusí znamenať to, čo 

hovorí. Jeho význam pre nás dnes môţe byť celkom iný ako bol pre 

pôvodných čitateľov. Tým sa otvárajú stále širšie dvere relativizmu 

a subjektivizmu v tom čo veríme a ako ţijeme. 

Som presvedčený, ţe toto nebolo motívom bratov, ktorí presadili platnú 

formuláciu. Im išlo o zdôraznenie zvrchovanosti a kľúčovej úlohy Pána 

Jeţiša Krista. Oslabením autority, dostatočnosti a zrozumiteľnosti Písma sa 

to však dosiahnuť nedá. Iný Boh, ako ten, ktorý zjavuje svoj charakter 

a svoju vôľu na stránkach Písma, neexistuje. Iný Spasiteľ, ako ten, 

o ktorom sa dozvedáme z Písma, neexistuje. Preto nestačí, ak Písmo, ktoré 
si prečítame (ak si ho vôbec prečítame!), je len akýmsi múdrym mottom 

nášho kaţdodenného ţivota na úrovni aforizmov a prísloví. „Ako si človek 

zachová čistotu? Keď sa bude drţať tvojho slova. Celým srdcom som ťa 

hľadal; nedopusť, aby som odbočil od tvojich príkazov! V srdci som si skryl 

tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil“ (Ţ 119:9-11). Preto nestačí, ak 

prečítaný odsek Písma je iba odrazovým mostíkom pre kázeň, ktorá je 

potom skôr osobnou meditáciou o ľudskej duši a trápeniach, s ktorými sa 

vyrovnáva, neţ  hlásaním slova, naliehaním, presviedčaním, karhaním 

a povzbudzovaním (pozri 2Tim 4:1-5). Lebo tam, kde sa verne káţe slovo 

Boţie, je počuť Boţí hlas. 

Pokračovanie nabudúce 



   

Uznesenia konferencie Cirkvi bratskej, máj 2013 
1. Konferencia na návrh Rady predĺţila mandát revízorov hospodárenia 
Zlatici Grexovej (BA) a Anne Fazekašovej (LV) do Konferencie 2015. 

2. Konferencia na návrh Rady predĺţila mandát tajomníčke pre mládeţ 

Eve Myjavcovej (ZA) do Konferencie 2015. 

3. Konferencia schválila návrh č. 1. Komisie pre Poriadok na novelizáciu 

Poriadku CB v predloţenej podobe. Zároveň vyslovuje členom komisie 

poďakovanie za sústredenú a kvalitnú prácu. 

4. Konferencia schválila návrh č. 2 Komisie pre Poriadok o zmene kvóra 

potrebného pre zmenu Poriadku v predloţenej podobe. 

5. Konferencia schválila správu tajomníka o činnosti CB za rok 2012. 

6. Konferencia schválila správu o hospodárení CB za rok 2012. 

7. Konferencia schválila návrh Rady CB pre nastavenie financovania 
činnosti cirkvi podľa nového modelu financovania v predloţenej podobe: 

Konferencia ukladá Finančnému odboru a staršovstvám zborov 

pripraviť ďalšie stupne vedúce k optimalizácii nového modelu 

financovania. Tieto stupne podliehajú schváleniu na Konferencii. 

Konečným cieľom je dosiahnuť solidárne finančné zaťaţenie zborov pri 

tvorbe rozpočtu cirkevných zdrojov, z ktorých sa financujú aktivity 
cirkvi. Finančný odbor bude svoje kroky konzultovať na úrovni 

seniorátov pred predloţením na Konferenciu. Pre realizáciu ďalších 

stupňov nového modelu financovania sa bude vychádzať z doterajších 

výsledkov do roku 2012 vţdy so zohľadnením aktuálneho roku. Do 

starších časových období sa uţ za účelom analýz nebudeme vracať. 

8. Konferencia schválila návrh rozpočtu v predloţenej podobe na rok 
2013 a príspevok zborov na činnosť cirkvi je pre rok 2013 takto: 

6,7 % z priemernej hodnoty rozpočtu zboru za posledných 5 rokov 

19 €/člena/rok podľa štatistiky k 31.12.2012 

2,06 €/člena/rok podľa štatistiky k 31.12.2012 (Nový spevník) 

9. Konferencia zvolila na návrh Rady CB nasledovné komisie:  

Komisiu pre návrhy: Slavomír Poloha (BB), Martin Kačur (SN), Jozef 

Kerekréty (BA). Na obdobie 1 roka. 

Volebnú komisiu: Jakub Kintler (BA), Martin Jurčo (PO, Rada), Ondrej 

Kerekréty (LV), Eva Bechná (ZA), Martin Uhriňák (BJ). Na obdobie do 

Konferencie 2017. 

Odvolaciu komisiu: Josef Sýkora (BA), Rado Kozempel (ST), Pavol 
Bomba (VT). Na obdobie do Konferencie 2017. 

K zostávajúcim členom Komisie pre Poriadok (Štefan Evin - LV, Bohdan 

Roháček - MI, Ivan Ţeţula - KE) konferencia zvolila bratov Jána 

Komrsku (BA), Martina Kačura (SN). Na obdobie do konferencie 2016. * 



  

  

Konferenční usnesení přijatá Společnou konferencí 

Církve bratrské ČR a SR v roce 2013 
 

* Konference schválila návrh č. I - přijetí Ústavy Církve bratrské (včetně 

doprovodných usnesení Společné konference) ve znění, které bylo 

předloţeno komisí pro Ústavu a Řád CB. 

Doprovodná usnesení Společné konference: 

1) Dnem účinnosti této Ústavy se v dané zemi zrušuje platnost 
dosavadní Ústavy Církve bratrské, jakoţ i Dohoda mezi sbory Církve 

bratrské v České republice a Cirkvi bratskej ve Slovenské republice 

o vzájemné spolupráci ze dne 15. 5. 1993. 

2) Ode dne nabytí účinnosti této Ústavy do dne přijetí nového Řádu 

Zemské církve zůstávají pro danou Zemskou církev v platnosti ta 
ustanovení stávajícího Řádu Církve bratrské, která nejsou v rozporu 

s touto Ústavou. Zároveň platí, ţe pokud touto Ústavou zrušená 

Ústava Církve bratrské upravuje záleţitosti, které jsou touto Ústavou 

svěřeny Řádu a stávající Řád Církve bratrské je neupravuje, pouţijí se 

přiměřeně příslušná ustanovení zrušené Ústavy Církve bratrské. 

V ostatních záleţitostech se postupuje podle ustanovení čl. 9 odst. 2 
Ústavy. 

3) Společná konference určuje počet delegátů s hlasovacím právem 

pro nejbliţší Společnou konferenci dle čl. 7 Ústavy takto: 30 delegátů 

za kaţdou Zemskou církev a tři delegáti za kaţdou Radu. Způsob 

výběru delegátů určí konference Zemské církve samostatně. 

* Konference schválila návrh č. II ve znění, které bylo předloţenou 

komisí pro Ústavu a Řád CB: „Společná konference aktualizuje pro roky 

2014–2016 sloţení Komise pro Ústavu (dříve Komise pro Ústavu a Řád): 

předseda: Daniel Fajfr, místopředseda: Ján Henţel, členové za ČR: Petr 

Asszonyi, Petr Grulich, Pavel Chráska, Jan Luhan, členové za SR: 

Štefan Evin, Ľudovít Kušnír, Ivan Markuš, Bohdan Roháček. Současně 
ji pověřuje, aby do konce r. 2014 předloţila Zemským církvím návrh 

Jednacího řádu Společné konference.“ 

* Konference schválila návrh č. III … v pozměněném znění: „Společná 

konference ustavuje Komisi pro aktualizaci Zásad a Vyznání víry CB 

(2013–2016) ve sloţení: Ján Henţel, Rastislav Betina, Pavel Černý, 
Bronislav Matulík, Pavel Hošek, David Beňa, Tomáš Holubec, Jan 

Asszonyi, Rostislav Staněk, Daniel Pastirčák a Karel Taschner. 

Předsedu komise vyberou její členové ze svého středu. První jednání 

svolá česká Rada.  

* 


