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1. Seniorátní výbor se sešel následující den po své instalaci v pondělí 25. ledna. Ekumenickým
hostům, kteří se této slavnosti zúčastnili, zaslal poděkování za jejich účast a nabídl hledání dalších
forem spolupráce. K rozhovoru byla pozvána sestra Kateřina Rybáriková ze sboru Brno I, která se
přihlásila do jáhenské praxe a SV ji doporučil. Byla uzavřena dohoda se sborem Brno I o úhradě nákladů
na provoz kanceláře seniorátního výboru. Rozdělili jsme si úkoly při nejbližších seniorátních setkáních.
Byl odsouhlasen návrh na zřízení Fondu pomoci, s kterým budou seznámeni kurátoři na své lednové
poradě. Připravujeme přehled všech funkcí a pověření v rámci seniorátu včetně volebních období a
termínů obvyklých setkání a povinností. Byl schválen plán vizitací ve sborech na nejbližší období. Byla
schválena žádost sboru v Nosislavi o pastorační pracovnici a postoupena Synodní radě. Seniorátní
výbor vzal na vědomí rezignaci a povolání náhradníků do staršovstev ve sborech ve Veselí a
v Prosetíně. Od sborů Svitavy, Břeclav a Nosislav přišel příspěvek na Personální fond za kazatelskou
službu Jiřího Šimsy během doby uprázdnění jejich sboru. Seniorátní farářka Marta Židková plánuje
nástup ke dni 15. března a bude pracovat na třetinový úvazek především ve sboru Brno I, kde převezme
část povinností bratra seniora v jeho sboru. Seniorátní výbor se příště sejde v pondělí 22. února.
2 . Seniorátní výbor děkuje všem, kteří se v mrazivém počasí zúčastnili instalace nově zvolených členů
SV v Červeném kostele a váží si jejich podpory a modliteb. Velkou radost jsme měli z účasti našich
ekumenických hostů. Sboru v Brně I děkujeme za organizaci a přípravu pohoštění, pěveckému sboru
Cantate Domino a Ondřeji Maňákovi za hudební doprovod.
3. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 9. ledna na 9. hodinu do Farního sboru ČCE
v Brně I, Opletalova 6.
I.
kázání a exegeze: Lk 6,20-26, Olga Tydlitátová, recenze Martina Kadlecová
II.
program krátký: Jana Špinarová
III.
seniorské zprávy
IV.
hlavní program: Jakub Smrčka – Kalich v teologii a liturgii husitství a české reformace
Vedení: Olina Smrčková
4. Připomínáme setkání kurátorů se bude konat ve sboru v Brně Husovicích, Netušilova 26 v sobotu
30. ledna v 9 hodin. O svých zkušenostech promluví bratr Vladimír Buzek, kurátor Horního sboru na
Vsetíně, dříve sboru v Praze Vinohradech. Schůze se zúčastní také senior Jiří Gruber a bude možnost
se poradit o řadě věcí, které se týkají života sborů, kazatelů a práce staršovstev. Ve stejný den a hodinu
se bude konat také setkání sborových účetních ve sboru Brno I, Opletalova 6. Aktuální informace
podají sestra Zdena Vaňásková a bratr farář Leoš Mach. Konkrétní dotazy a problémy, na které účetní
při své práci narážejí, včetně právě probíhající roční uzávěrky zasílejte na adresu: ondrej@titera.cz a
zdenavanaskova@seznam.cz
7. V sobotu 20. února se koná ve sboru Brno II, Lidická 79 seniorátní setkání předčitatelů bohoslužeb,
jehož program je v příloze tohoto dopisu. Přednáší sestra Tabita Landová, farářka ze Liberce. Prosíme,
abyste ze svých sborů vyslali bratry a sestry, kteří vypomáhají v době nepřítomnosti nebo nemoci našich
kazatelů.
6 Na sobotu 27. února je plánováno ve sboru Brno I, Opletalova 6 od 9 hodin seniorátní setkání
věnované misijní službě, které připravuje příslušný poradní odbor. Podobný program bude rozeslán
později.

8. V současné chvíli již fungují hromadné adresy pro úřední poštu: BSsbory, BSkazatelé, BSkuratori a
BSúčetní. Kromě toho také BSinfo@evangnet.net, kam je možné doplnit ještě další aktivní členy našich
sborů, kteří o to projeví zájem. Nabídněte tuto službu ve svých staršovstvech a nahlaste emailové
adresy bratru Filipu Kellerovi. Na BSinfo budou zasílány všechny aktuální informace ze seniorátu.
8. Termíny odevzdání sborových statistik a účetních uzávěrek jsou 10. února. Obojí najdete ve sborové
zásilce, kterou v nejbližších dnech rozešle SR. Statistiky pošlete elektronicky na adresu seniorátu
(brno1@evangnet.cz) a podepsané v písemné podobě na adresu SV, Opletalova 6, 602 00 Brno.
Poslední termín odevzdání je na pastorálce 9. února. Finanční uzávěrku pošlete elektronicky na adresu
seniorátní účetní (zdenavanaskova@seznam.cz) a v písemné podobě na adresu Zdena Vaňásková,
Kuršova 16, 635 00 Brno. Na její adresu je třeba zasílat také sborové rozpočty na rok 2010.
11. Přihlášky na prázdninové pobyty na Blažkov je možno podávat adresu sestry Evy Vojtíškové:
eva.vojtiskova@yahoo.com nejpozději do 12. února. Po té budou termíny kuratoriem přiděleny a
stanovena cena, která bude přiměřeně zvýšena. K víkendovým pobytům je možno se hlásit kdykoli,
pokud bude termín volný.
12. Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz pořádá sbormistrovský kurz s Jaroslavem Krčkem, který se
koná ve dnech ve dnech 19.-21 února v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Hlásit se můžete na email:
cckantor@srcce.cz.
12. Výstava. Ve sboru ČCE v Silůvkách u Brna je k dispozici výstava Toleranční modlitebny na
Vysočině (autoři Marta Procházková a Jan Vondra), která na 19 panelech dokumentuje dochované
stavební památky toleranční církve. Je možno si ji zapůjčit do svého sboru. Výstava však bude
k dispozici pouze do velikonoc. Zájemci mohou kontaktovat sbor v Silůvkách.
13. Narozeniny. V únoru oslaví svá životní jubilea emeritní kazatelé našeho seniorátu Josef Valenta a
Miroslav Rozbořil Přejeme jim hodně síly, životního elánu a zvláště bratru Rozbořilovi brzké uzdravení.

