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1. Seniorátní výbor se sešel 22. února. Na programu svého jednání měl víc jak čtyřicet bodů.
S uspokojením vyslechl zprávu o hojně navštívených seniorátních setkáních (kurátoři, účetní a
předčitatelé) a děkuje organizátorům a brněnským sborům za jejich přípravu. Seniorátní účetní podala
zprávu o hospodaření seniorátu a jednotlivých sborů včetně jejich rozpočtů na rok 2010. Všechny sbory
dodaly v termínu evidenční dotazníky, které budou postoupeny Synodní radě. Byla schválena dohoda
mezi Brněnským seniorátem a sborem Brno I o úhradě nákladů na provoz seniorátní kanceláře. Do
schůze byl pozván bratr farář Daniel Blažek, který podal zprávu o své práci ve věznicích v Břeclavi a
v Brně. Senior spolu se seniorátním kurátorem vykonali v neděli 21.února ohlášenou vizitaci ve sboru
v Hustopečích. Byla schválena žádost o půjčku z JTD sboru Brno II. Od 15. března nastupuje do služby
sestra farářka Marta Žídková. Byly schváleny žádosti sborů v Brně II a Miroslavi o snížení počtu členů
staršovstva a sborů v Olešnici a ve Svitavách, která požádaly o dispens pro příbuzné kandidáty pro
volbu do staršovstva. Synodní radě byly postoupeny žádosti o opakovanou volbu kazatelů ze sboru
v Dambořicích a v Brně I. Byly naplánovány další termíny vizitací a návštěv ve sborech. Volby
staršovstev proběhnou podle našich informací ve sborech Miroslav, Brno II, Olešnice a Svitavy. Synodní
radu jsme se rozhodli požádat, aby seniorátním výborům pravidelně zasílala svá usnesení, podobně
jako jí seniorátní výbory zasílají zápisy ze svých jednání. Další schůze seniorátního výboru bude
v pondělí 29. března.
2. Všechny staršovstva prosíme, aby nám co nejdříve zaslaly odpověď na dotazník ohledně zřízení
Fondu pomoci. První odpovědi jsou nadějné. Jsou sbory, které jsou připraveny do tohoto fondu přispívat!
3. Všem sborům připomínáme, že do konce března je třeba vykonat sborová shromáždění a zápis
včetně příloh odeslat na adresu Seniorátního výboru. Sborová shromáždění mají mimo jiné schválit
hospodaření za rok 2009, rozpočet na rok 2010 a rozhodnout jak bude naloženo s přebytkem nebo
schodkem hospodaření roku 2009 (např. schodek uhradit ze sborového jmění a přebytek převézt na
fond oprav).
4. Všechny presbytery a další zájemce zveme na pastorální konferenci , která se bude konat v sobotu
13. března od 9 do 15 hodin tentokrát ve školních lavicích na Střední zdravotní škole Evangelické
akademie, Šimáčkova 1 v Brně - Líšni. Program: Martina Sklenářová: Práce s mládeží v dnešních
sociokulturních podmínkách, Martin Čech: Práce s věkově smíšenou skupinou dětí (nedělní škola, výuka
náboženství) a Hana Svobodová: Informace o vyučování etiky v brněnských školách EA a prezentace
škol EA. Samostatná pozvánka přijde později.
3. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 9. března na 9. hodinu do Farního sboru ČCE
I.
kázání a exegeze: Jan 11,5-6 Josef Veselý, recenze Jan Pokorný
II.
krátký program: Martin Zikmund
III.
seniorské zprávy
IV.
hlavní program: Ondřej Macek – Modlitba u Martina Luthera
Vedení: Romana Špačková
13. Narozeniny. Během března si postupně připomenou svá životní jubilea bratři Pavel Kašpar, Josef
Veselý a Ivo David. Vyprošujeme jim od Pána Boha radost ze života, dobré přátele a dlouhá léta.

