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1. Seniorátní výbor se sešel v pondělí 21. února. Seznámil se s hospodařením seniorátu za rok
2010, které skončilo přebytkem 24 517 Kč. Tuto částku jsme ušetřili díky tomu, že seniorátní
farářka nastoupila až od března 2010. Dále jsme hodnotili proběhlá seniorátní setkání kurátorů a
účetních a hojně navštívené sejití předčitatelů. Přednáška bratra Pavla Filipiko o přípravě
modlitby v bohoslužbách bude zájemcům k dispozici. Poslancům konventu byl rozeslán zápis
listopadového konventu. Synodní radě byl odeslán zápis z vizitace sboru v Silůvkách, kterou
vykonali členové SV Ondřej Titěra a Miroslav Maňák v neděli 30 ledna. Byly vytvořeny hromadné
e-mailové adresy učitelů nedělních škol a varhaníků v našem seniorátě. Jeronymova jednota
upozorňuje, že vzhledem k pozdějšímu datu letošních velikonoc by bylo vhodné začít se sbírkou
darů JJ již před velikonocemi. Letáky a dopis do sborů vám brzy přijdou. Seniorátní výbor
odsouhlasil snížení počtu členů staršovstva ve sborech v Dambořicích (8+2), ve Znojmě (8+2),
v Hustopečích (6+2) a volbu poloviny staršovstva ve sboru Brno I po třech letech. Příští schůze
SV bude 28. března a je k ní pozván poradní odbor pro vzdělávání laiků. Statistické dotazníky ze
sborů byly odeslány Synodní radě.
2. Tuto sobotu 5. března od 9 hodin se ve sboru Brno I koná seniorátní presbyterní konference,
která má téma: Naše církev – jak ji vidíme, a jak bychom ji chtěli vidět ?
3. Připomínáme dopis staršovstvům, v kterém informujeme o přípravě seniorátního vzdělávání,
které by směřovalo k presbyterské ordinaci. Prosíme, abyste nám do 15. března sdělili, které
členy vašich sborů jste s touto nabídkou oslovili a kdo z nich by měl o vzdělávání zájem.
4. Upozorňujeme na Manuál pro přípravu, průběh a zápis sborového shromáždění, a vzorový
zápis o kontrole účetnictví, který jsme již dříve do všech sborů rozeslali. Byli bychom rádi,
kdybyste jich využili při zápisech z výročních shromáždění, které zasílejte do 14 dnů na adresu
seniorátní kanceláře.
5. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 8. března 2011 na 9:00 do Farního sboru
ČCE Brno-Husovice, Netušilova 720/26.
kázání a exegeze: Př 30,7-9; Fp 4,12 - Jiří Gruber, recenze Filip Keller
program krátký: Jarmila Řezníčková
seniorské zprávy: Jiří Gruber
druhý program: Konflikty na sboru - úvod k diskusi Marek Zikmund a Jan Pokorný
vedení: Olina Smrčková
6. Narozeniny. V březnu oslaví své narozeniny bratři Pavel Kašpar, Josef Veselý a Ivo David.
Přejeme jim Boží požehnání, životní elán a pevné zdraví. Sestře Martě Židkové, která je v delší
pracovní neschopnosti, přejeme brzké uzdravení.

