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DUBEN 2011 
1. Seniorátní výbor se sešel v pondělí 28. března. Kladně hodnotil presbyterní konferenci a 

ekumenickou bohoslužbu pro Kubu. Na Synodní radu byly odeslány finanční přehledy včetně 
rozpočtů. Zarazilo nás, kolik bylo v předlohách, které jsme dostali ze SR,  zbytečných chyb. Také 
jsme si všimli, že řada sborů ještě účtuje jednoduše. Příští schůze SV se sejde již 18. dubna a 
bude se kromě jiného zabývat zápisy ze sborových shromáždění.       

 
2. Ke svému jednání jsme tentokrát pozvali členy PO pro laiky a bratry faráře J.Vítka a O.Macka, 

abychom s nimi projednali přípravu seniorátního vzdělávání presbyterů, které by umožnilo jejich 
budoucí ordinaci. Na výzvu SV se zatím přihlásilo asi 20 zájemců.  SV jmenoval vzdělávací 
komisi, která připraví koncepci kurzu. Její předsedkyní je sestra farářka Jana Špinarová. 
Předběžně počítáme s tím, že kurz by byl otevřen nejen presbyterům, ale všem zájemcům z řad 
členů církve.  Kurz začne v září 2011, bude se konat v Brně a bude trvat nejméně dva roky. Kdo 
bude chtít od SV potvrzení o účasti, které je podmínkou budoucí ordinace, musí se ho účastnit od 
jeho začátku. Přihlášení zájemci dostanou v květnu návrh programu a v sobotu 9. června bude 
přípravné setkání zájemců a vzdělávací komise.  Prosíme sbory, které tak ještě neučinily, aby 
nám sdělily, zda mezi sebou našli zájemce o toto vzdělávání. Mohou se hlásit i další.         

 
3. Ve Znojmě byla zvolena farářkou v opakované volbě sestra Jana Špinarová a v Boskovicích 

v opakované volbě farářem bratr Marek Zikmund. Přejeme jim Boží požehnání a pomoc Ducha 
svatého do dalšího období jejich náročné služby.    

 
4. SV doporučil žádost sboru v Silůvkách o dvouleté prodloužení statutu podporovaného 

místa, kterou bude projednávat květnový synod (16.-22.5)  
 
5. Během března proběhla výroční sborová shromáždění. Zápisy z nich zasílejte včetně příloh na 

adresu SV nejpozději do 14 dnů. Prosíme, abyste tak učinili nejpozději na pastorálce 12. 
dubna. Sbory, kde proběhla volba staršovstva, si domluví s pověřenými členy SV datum slibu. 

 
6. Ve sborech nyní probíhá sbírka darů Jeronymovy jednoty. Její výsledky oznamte do konce 

května. Žádosti o dar je však třeba podat nejpozději do pátku 29. dubna na adresu jednatele 
bratra Jaromíra Klimka.  

 
7. Jarní školka mládeže se plánuje 6.-8. května do sboru ve Veselí. 
 
8. Již nyní upozorňujeme sbory, že do 20. května mohou poslat SV svou žádost o čerpání ze 

seniorátního  fondu solidarity,  jehož zřízení schválil listopadový konvent. 
 
9. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 12. dubna na 9:00 do Farního sboru ČCE 

Brno – Židenice, Konečného 6/8. Kázání a exegeze: Lk 18,9-14 - Martina Kadlecová, recenze 
Štěpán Hájek.  Krátký program: Ondřej Macek. Seniorské zprávy – Jaroslav Coufal. Druhý 
program: Liturgie večeře Páně - Radka Včelná. Vedení: Milča Řezníčková 

 
10. Většinu usnesení Synodní rady je nyní možné najít na webových stránkách synodní rady 

v oddíle: Vedení církve / Synodní rada / Zasedání.  
 
11. V dubnu oslaví narozeniny bratři kazatelé Jaroslav Vítek, Ondřej Macek a Alois Němec.  

Přejeme jim radost ze života, spokojenost v osobním životě a děkujeme jim za jejich kazatelskou 
a pastýřskou  službu.   
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