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LEDEN 2011  
1. Seniorátní výbor se sešel hned na počátku nového roku 3. ledna 2011. Na svou schůzi si 

pozval poradní odbor evangelizační a misijní, aby společně s ním promýšlel, jak s misijním 
charakterem církevní služby seznámit co nejširší okruh bratří a sester v našem seniorátě. Byl 
schválen text dopisu do sborů ohledně vyhledávání zájemců o presbyterskou ordinaci. Na 30. 
ledna je naplánována řádná vizitace ve sboru v Slůvkách. Ve sboru Hustopeče byl ustanoven od 
1. ledna 2011 administrátorem bratr farář Ondřej Macek a ve sboru Nikolčice byl ke stejnému 
datu ustanoven administrátorem bratr farář Luděk Korpa. Všechny sbory našeho seniorátu řádně 
uhradily svůj příspěvek do personálního fondu a dva sbory, které mají dluh z minulých let jej 
splácí podle dohodnutého splátkového kalendáře. Na rok 2011 mají přislíbenou podporu ze 
sbírky solidarity sbory v Rovečném a Nosislavi. Příští schůze SV bude 21. února.  

 
2. Doporučujeme vám průběžně sledovat webové stránky poradního odboru evangelizačního a 

misijního,  které mají adresu:  http://poembrno.evangnet.cz  
 
3. V sobotu 29. ledna od 9 hodin se bude konat seniorátní setkání kurátorů a účetních a všech 

dalších zájemců o možnosti získání různých dotací (fundraising). Našim hostem bude sestra 
Miriam Richterová z kanceláře Synodní rady.  

 
4. Další plánovaná seniorátní setkání: Setkání předčitatelů je plánováno na 19.února do 

Blahoslavova domu. Setkání s tématem misie a evangelizace bude 26. února v Brně I a 
presbyterní konference 5. března také ve sboru Brno I.   

 
5. Upozorňujeme sbory, že pokud se chtějí zapojit do letošní akce Noc kostelů, která bude 27. 

května, je dobré již nyní se na tuto akci začít připravovat a přihlásit se koordinátorům akce na 
brněnském biskupství: souckova@biskupstvi.cz. Webová adresa, kde se zveřejňují programy a 
přípravná setkání je www.nockostelu.cz.  

 
6. Opakovaně prosíme kazatele, aby seniorátnímu výboru poskytli jména a e-mailové adresy 

učitelů NŠ, varhaníků a sbormistrů. Dosud tak neučinily tyto sbory:  Boskovice, Břeclav, 
Dambořice, Heršpice, Hustopeče, Nikolčice, Olešnice a Veselí.  

 
7. Ve dnech 15.- 30. ledna bude mít senior dovolenou a zastupuje ho jeho náměstek Ondřej Titěra. 

Žádosti o dovolenou a další poštu však nadále posílejte na adresu seniorátní kanceláře v Brně. 
  

8. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 11. ledna 2011 na 9. hodinu do Farního 
sboru ČCE Brno I, Opletalova 600/6. Vedení: Jaroslav Coufal 

      kázání a exegeze: Sk 28,1-6, Štěpán Hájek, recenze Ondřej Kolář  
      krátký program:  Jiří Gruber 
      seniorské zprávy: Jiří Gruber 
      druhý program: Ondřej Macek, Role faráře 
 
9. Narozeniny. Během ledna si připomenou den svého narození sestry farářky Jana Gruberová a 

Olga Tydlitátová a spolu s nimi i bratr farář Marek Zikmund. Přejeme jim hodně síly a dobrou 
mysl v jejich kazatelské a pastýřské službě a spokojenost v osobním životě.  
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