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1. Seniorátní výbor se sejde v pondělí 21. února. Případné žádosti k projednání nebo schválení
zasílejte na adresu SV do tohoto data.
2. Seniorátní setkání kurátorek, kurátorů a účetních se konalo 29. ledna. Miriam Richterová z ÚCK
přiblížila zájemcům fundraisingové možnosti jednotlivých sborů. Sestra Richterová zaslala
mailem podklady a výstupy z tohoto setkání. Tímto způsobem se s danou problematikou mohou
seznámit i ti, kteří se tohoto setkání nemohli zúčastnit. Pokud by někdo měl o tyto materiály
zájem a nedostaly se k němu, senior je na požádání zašle.
3. Do všech sborů byl rozeslán Manuál pro přípravu, průběh a zápis sborového shromáždění.
Byli bychom rádi, kdybyste podle něho připravili svá letošní výroční shromáždění i jejich zápis.
4. Termíny odevzdání sborových statistik a účetních uzávěrek jsou jako vždy 10. února.
Statistiky pošlete elektronicky na adresu seniorátu (brno1@evangnet.cz) a podepsané v písemné
podobě na adresu SV, Opletalova 6, 602 00 Brno nebo osobně na pastorálce 8. 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 2011.
5. Přihlášky na prázdninové pobyty na Blažkov je možno podávat adresu sestry Evy Vojtíškové:
eva.vojtiskova@yahoo.com nejpozději do 15. února. K víkendovým pobytům je možno se hlásit
kdykoli, pokud bude termín volný.
6. V sobotu 19. února 2011 se od 9 do 13 hodin bude ve sboru Brno II, Lidická 719/79 konat
Seminář nejen pro předčitatele služeb Božích. Přednášku na téma Modlitby v bohoslužbách
(příprava vstupní a přímluvné modlitby) přednese Prof. ThDr. Pavel Filipi.
7. POEM brněnského seniorátu nás zve na seniorátní setkání s názvem Kam kráčíš misie?
(Dynamika křesťanské misie a budoucnost misijních modelů). Přednášet bude ThDr. Pavol
Bargár , tajemník Středoevropského centra misijních studií v Praze. Toto setkání se bude konat
v sobotu 26. února 2011 od 10 hodin v prostorách sboru Brno I, Opletalova 6.
8. Připomínáme konání Sbormistrovského kurzu s Jiřím Pavlicou, který se bude konat 25. - 27.
února 2011 v Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Na kurz je možné se přihlásit do 20. února u
celocírkevního kantora Ladislava Moravetze.
9.

Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 8. února 2011 na 9. hodinu do Farního
sboru ČCE v Brně II, Lidická 719/79.
kázání a exegeze: Gn 49,20 - Jana Gruberová, recenze Ondřej Titěra
krátký program: Romana Špačková
seniorské zprávy: Jiří Gruber
druhý program: Jakub S. Trojan, Co se vzrůstajícím násilím ve společnosti?
vedení pastorálky: Marek Zikmund

10. Narozeniny. V únoru si připomene den svého narození bratr Miroslav Rozbořil a kulaté jubileum
bratr Josef Valenta. Přejeme jim Boží požehnání a naději do dalších dnů.

