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1. Seniorátní výbor se sešel 29. listopadu a zabýval se především průběhem konventu a úkoly,
které pro něj odtud vzešly. Uspořádání kurzu pro budoucí ordinované presbytery patří podle
Řádu pro kazatele k povinnostem seniorátního výboru, takže se tímto úkolem budeme v příštím
roce intenzivně zabývat. Ve sboru v Rovečném proběhla 7.11. vizitace a zápis byl zaslán
Synodní radě. Seniorátnímu výboru byla doručena rezignace bratra faráře Ivo Davida na
kazatelskou službu ve sborech v Hustopečích a Nikolčicích ke dni 31.12.2010. Seniorátní výbor ji
vzal na vědomí a vzhledem k tomu, že bratr David odchází do civilního zaměstnání, doporučil
jeho žádost, aby mu byla Synodní radou zachována způsobilost k ordinované službě a k volbě za
faráře. Synodní rada schválila prodloužení míst pastoračních pracovníků ve sboru Brno II a v
Kloboukách u Brna – v obou případech na půl úvazku a na jeden rok. Byla doporučena žádost
sboru v Nosislavi o příspěvek z celocírkevních prostředků na PF v roce 2011. Setkání s PO
evangelizačním a misiiním bylo odloženo na 3. ledna.
2. Na školce mládeže v Boskovicích byl zvolen nový poradní odbor pro mládež v tomto složení:
Jakub Ryšavý (předseda), Ladislav Chladil (místopředseda), Terka Ryšavá, Radek Fér, Martina
Kadlecová a Jiří Lukl. Členkou, která je jmenována seniorátním výborem zůstává sestra farářka
Romana Špačková.
3. Čtvrté zasedání 39. konventu brněnského seniorátu se konalo v sobotu 20. listopadu.
Konvent zvolil seniorátním farářem Jiřího Šimsu na šest let a Martu Židkovou na dva roky. Dále
zvolil nové synodály, kterými se stali Ondřej Titěra a Jarmila Řezníčková za kazatele a Miloš
Dědič a Tomáš Rozbořil za laiky. Vzal na vědomí předložené zprávy seniora a seniorátních
poradních odborů, schválil předložený rozpočet seniorátu na rok 2011 a rozhodl o výši repartic.
Byl schválen statut Fondu pomoci pro sbory, které budou mít potíže s odvodem do personálního
fondu. Na synod jsme poslali návrh umožňující volbu na dálku. Další usnesení vyzývá sbory, aby
hledaly vhodné bratry a sestry, kteří by se připravili k presbyterské ordinaci a vyzval seniorátní
výbor, aby pro ně zorganizoval přípravný kurz.
4. Opakovaně prosíme kazatele, aby seniorátnímu výboru poskytli jména a e-mailové adresy
učitelů NŠ, varhaníků a sbormistrů.
5. Seniorátní sbírku pro střediska Diakonie, které působí v našem seniorátě (Brno a Klobouky u
Brna) se konala první adventní neděli 29.11. Sbory prosíme, aby ji odvedly do 10. prosince na
účet seniorátu (1349614309/0800). Jako variabilní symbol uveďte 120xxxx (číslo sboru).
6. Začátkem prosince nás navštíví tříčlenná delegace Valdénské církve vedená svou
představitelkou moderátorkou Marií Bonafede. V sobotu 4.12. večer se sejdou s představiteli
našich sborů v Brně a středisek Diakonie a v neděli 5.12. bude sestra kázat ve sboru Brno I.
7. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme tentokrát mimořádně na první úterý v měsíci, tedy na
7. prosince na 9. hodinu do Farního sboru ČCE v Brně-Židenicích, Jílkova 74.
kázání a exegeze: Mt 25,31-46, Pavel Freitinger, recenze:
krátký program: Romana Špačková
seniorské zprávy: Jiří Gruber
druhý program: Jan Vybíral, Kateřina Hloušková, Centrum pro studium demokracie a kultury
Na pastorální konferenci bude také možno knihy z CDK zakoupit s výraznou slevou. K prodeji
budou spíše novější tituly, ale v případě zájmu je CDK ochotno zaslat (i se slevou) dodatečně
starší tituly. Produkci CDK najdete na www.cdk.cz
8. Narozeniny. Během prosince si připomenou den svého narození sestry Romana Špačková,
Jana Špinarová, Lenka Freitingerová, Jana Kalusová a bratr farář Jan Pokorný. Všem přejeme
pevné zdraví, radost ze života a moudrost shůry, která je především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez
přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. (Jak 3,17).

