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1. Seniorátní výbor si na svou lednovou schůzi pozval dva uchazeče o zařazení od vikariátu –
bratra Jana Hrudku a sestru Ivu Květonovou – a po kratším rozhovoru oba žadatele do
vikariátu, který začíná v říjnu 2017, doporučil. Seniorátní výbor doporučil také dvě žádosti o
pokyn k opakované volbě pro bratra faráře Jiřího Grubera ve sboru Brno I a sestry Martiny
Kadlecové  ve  sboru  v Silůvkách.  Dále  jsme  schválili  žádost  o  příspěvek  na  cestovné
administrátorky do sborů Hustopeče a Nikolčice. Na účet seniorátního výboru přišla částka
ve výši 80 tis Kč určena na mikroprojekty v našem seniorátě. Sbory, kterým byla přiznána
podpora, dostanou v nejbližších dnech návrhy smluv a po jejich podpisu obdrží finanční
prostředky. 

2. Seniorátní výbor žádá staršovstva všech sborů, aby nejpozději do konce února zajistila na
evangnetu vyplnění  výkazů o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017.
Do stejného data je třeba vyplnit  také  Evidenční dotazníky za rok 2016.  Po schválení
výkazů  a  evidenčních  dotazníků  na  sborovém  shromáždění  je  odevzdejte  vytištěné  a
podepsané seniorátnímu výboru. 

3. Upozorňujeme sbory na povinnost vést podvojné účetnictví, která se ze zákona vztahuje
na všechny organizační jednotky, které hospodaří s majetkem vyšším jak 3 miliony Kč. 

4. V pátek 27.  ledna od 18:30 se koná v SVČ Lužánky první  ples Brněnského seniorátu
napříč generacemi, který připravuje poradní odbor mládeže, a v sobotu 28 ledna od 10
hodin Brněnské sboropění v Blahoslavově domě. Pozvánky na obě akce jste již dostali.  

5. V sobotu 11. února od 9 hodin se koná v Blahoslavově domě, Brno - Lidická 79 setkání
předčitatelů,  výpomocných  kazatelů  a  dalších  zájemců,  které  bude  věnováno  přípravě
modlitby ve shromáždění.

6. Pastorální konference kazatelů bude 14. února ve sboru Brno I. Začátek v 9h. Program:
Homiletické poznámky a kázání, Ondřej Ruml. (Biblický text: 1. Korintským 9,24-27.) Krátký
program:  Ivo  David.  Zprávy  seniora.  Druhý  program,  Ivan  Ryšavý,  téma:  Základní
rozměry pastoračního rozhovoru – dílna.

7. Presbyterní konference se připravuje na sobotu 11. března ve sboru Brno I, Opletalova 6.
Přednášejícím bude farář CČSH v Hovoranech Mgr. Michal Devečka PhD, který promluví
k letošnímu výročí Martina Luthera.

8. Narozeniny v únoru má bratr Josef Valenta, emeritní farář, bytem ve Svitavách. Přejeme
mu každodenní posilu a radost z dobré Boží blízkosti. 
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