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LISTOPAD 2010 
 

1. Seniorátní výbor se sešel 25. října a většinu svého jednání věnoval přípravě konventu. Schválil 
zprávu seniora, rozpočet na rok 2011 a návrh výše repartic, usnesl návrh na seniorátní kalendář 
a návrh na zřízení Fondu pomoci. To vše bude předloženo konventu k projednání. Byly 
schváleny výše odměn z PF pro kazatele seniorátu za druhé pololetí a navrženi příjemci daru 
z německé organizace Evangelische Partnerhilfe (letos nebude tato pomoc plošná, ale nejvíce 
sociálně potřebným). Byla doporučena žádost o prodloužení místa pastoračního pracovníka ve 
sboru Klobouky u Brna (místo sestry Zdeny Říhové má nastoupit sestra Jaroslava Kordiovská) a 
Brno II. Sboru v Rovečném byla doporučena žádost o příspěvek ze solidárních prostředků PF. 
Na příští schůzi 29.11. byli pozváni členové PO evangelizačního a misijního.   

       
2. Seniorátní shromáždění mládeže se koná v Boskovicích ve dnech 12. - 14.11. 2010. Během 

něj proběhne volba nového poradního odboru mládeže. 
 
3. Čtvrté zasedání 39. konventu brněnského seniorátu se koná v sobotu 20. listopadu v 8:00 

ve sboru Brno II. Toto shromáždění je veřejné (pokud konvent neprohlásí jeho část za 
neveřejnou) a proto na něj zveme členy sborů seniorátu, emeritní kazatele a další hosty. 
Materiály konventu budou k nahlédnutí u poslanců (budou rozeslány do 6.11.) Konvent bude volit 
seniorátní faráře a nové synodály, projedná zprávu seniora a seniorátních poradních odborů, 
bude schvalovat rozpočet seniorátu na rok 2011, rozhodne o výši repartic a dalších návrzích.    

 
4. Prosíme kazatele sboru, aby seniorátnímu výboru poskytly e-mailové adresy učitelů NŠ, 

varhaníků a sbormistrů. Pro svou evidenci potřebujeme též seznam ordinovaných presbyterů 
z našeho seniorátu. 

 
5. Připomínáme seniorátní sbírku pro dvě střediska Diakonie, které působí v našem seniorátě 

(Brno a Klobouky u Brna). Konvent ji vyhlásil na první adventní neděli 29.11. a sbory prosíme, 
aby ji odvedly do 10. prosince na účet seniorátu (1349614309/0800). Jako variabilní symbol 
uveďte 120xxxx (číslo sboru).   

 
6. Začátkem prosince nás navštíví delegace Valdénské církve vedená svou představitelkou 

farářkou Marii Bonafede. V sobotu 4.12. se sejde s představiteli našeho seniorátu a v neděli 5.12. 
bude kázat ve sboru Brno I.    

 
7. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 9. listopadu na 9. hodinu do Farního sboru 

ČCE v Brně-Husovicích, Netušilova 720/26. Vedení má Pavel Kašpar 
      kázání a exegeze: Mk 2,1-12, Lenka Freitingerová, recenze Romana Špačková  
      krátký program: Jiří Šimsa  
      seniorátní zprávy : Jiří Gruber 
      druhý program: Petr Gallus – Sémiotika - s praktickým dopadem  

 
8. Narozeniny. Během listopadu oslaví narozeniny Olga Smrčková a Luděk Korpa. Přejeme jim 

radost ze služby na vinici Páně, pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. 
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