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PROSINEC 2011
1. Seniorátní výbor se sešel 28. listopadu. Poděkoval za práci dosavadnímu prvnímu náhradníkovi
bratru Pavlu Freitingerovi a přivítal mezi sebou nově zvolenou sestru Janu Špinarovou. Projednal
usnesení konventu a úkoly z toho pro něj vyplývající. Novým předsedou PO pro děti jmenoval
bratra Pavla Freitingera. Přijal informaci o volbě nového staršovstva v Moravské Třebové.
Kurátorkou sboru byla nově zvolena sestra Dobromila Malachová. Seniorátní výbor podpořil
žádosti sborů z Moravské Třebové, Nikolčic a Hustopečí o finanční podporu z celocírkevního
fondu solidarity v roce 2012.
2. První zasedání 40. konventu se konalo 12. listopadu ve sboru Brno II. Předsedou konventu byl
zvolen bratr Marek Zikmund, jeho náměstky bratři Štěpán Hájek, Jaromír Klimek a Jaroslav
Kučera. Prvním náhradníkem seniorátního výboru za kazatele byla zvolena sestra Jana
Špinarová, druhým náhradníkem na synod za kazatele bratr Filip Keller ( místo bratra Ondřeje
Koláře, který odchází od 1.12. do sboru v Praze Kobylisích). Konvent schválil zprávy
seniorátního výboru, poradních odborů, Jeronymovy jednoty, hospodaření seniorátu za rok 2010
a návrh rozpočtu na rok 2012 včetně výše repartic pro jednotkové sbory. Revizorkami
seniorátních účtů se opět staly sestry Mirka Priknerová a Eva Zapletalová. Byli navrženi kandidáti
do ústředního shromáždění JJ, které volí synod. Na téma konventu Malé sbory promluvili sestra
Martina Kadlecová a Miloš Dědič. Konvent rozhodl o udělení darů ze seniorátního fondu pomoci.
Obdrží je sbory ve Znojmě a Moravské Třebové. V závěru přijal konvent návrh na mimořádný
listopadový synod. Usnesl také seniorátní kalendář akcí na rok 2012 a adventní sbírku pro
střediska Diakonie působící v našem seniorátě na další čtyři roky.
3. Ve sboru Hustopeče bude 11. prosince ve 14:30 instalace jáhenky sestry Kateřiny Rybárikové.
Všichni jste srdečně zváni. Instalace sestry farářky Alexandry Hauserové ve sboru Brno II se
připravuje na neděli 15. ledna 2012 odpoledne.
4. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 6. prosince 2011 na 9. hodinu do farního
sboru Brno Židenice. Program: kázání a exegeze – Ondřej Macek; recenze – Josef Veselý;
krátký program – Jiří Šimsa, zprávy ze seniorátu – Jiří Gruber, druhý program: Evangelické
umění toleranční doby – Sixtus Bolom; vedení – Jaroslav Coufal.
5. Vzdělávání laiků. Další setkání se bude konat v sobotu 17. prosince od 8:30 do 13:30 ve sboru
Brno II. Téma: doba soudců, Saul, David, chrám, rozdělení království, přednášející:
sestra farářka Jarmila Řezníčková.
6. Seniorátní adventní sbírku pro střediska Diakonie v Brně a v Kloboukách u Brna posílejte,
prosíme, na účet seniorátního výboru do 9. prosince. Jako variabilní symbol uveďte 913 + číslo
sboru.
7. V pátek 25. listopadu se v Praze konal mimořádný synod, který zmocnil Synodní radu, aby za
ČCE podepsala smlouvu se státem o majetkovém narovnání s církvemi. Současně přijal návrh,
aby 2. zasedání 33. synodu v červnu 2012 předložilo celé církvi k diskusi návrhy, jaká opatření
bude třeba v církvi přijmout, pokud zákon vstoupí od ledna 2013 v platnost.
8. Příští schůze seniorátního výboru bude 2. ledna 2012. Svá podání a žádosti, prosíme, posílejte
(možno i elektronicky) do čtvrtka 29. prosince.
9. Každoroční seniorátní setkání kurátorů a účetních je plánováno na sobotu 21. ledna 2012 ve
sboru Brno II společně se vzděláváním laiků. Jeho tématem bude v první části správa církve a ve
druhé se sejdou zvlášť účetní a zvlášť kurátoři. Domluvte se na společné cestě auty.
10. Narozeniny. V prosinci oslaví výročí svého narození tito kazatelé: sestry Romana Špačková,
Jana Špinarová, Lenka Freitingerová, Jana Kalusová, pastorační pracovnice Marta Vařílková a
bratr farář Jan Pokorný. Všem přejeme spokojenost v osobním životě, Boží požehnání a naději
do dalších dnů.
Příloha: seniorátní kalendář na rok 2012

