Tisk č. 6

31. konvent PS – 3. zasedání – Libiš 3.11. 2012

ZPRÁVA SENIORÁTNÍHO VÝBORU
Seniorátní výbor se schází ke svým schůzím každý měsíc (kromě prázdnin). Na červnové schůzi jsme se
rozloučili s náměstkem seniora (tj. konseniorem) Václavem Hurtem. Ten od 1. září nastoupil jako kazatel ve sboru
v Litomyšli. Funkci náměstka seniora převzal první náhradník – br. farář Martin Zikmund. A na dnešním konventu
proběhne na toto uprázdněné místo volba.
Ostatní členové seniorátního výboru a jejich náhradníci – a jejich volební období – jsou uvedeni v tomto přehledu:
členové seniorátního výboru:
Miroslav Pfann, senior (1. období)
Pavel Pistor, seniorátní kurátor (2. období)
Dagmar Férová, náměstkyně seniorátního kurátora (2. období)
náhradníci seniorátního výboru:
Martin Zikmund (1. období)
(od 1. 9. 2012 nastoupil na uvolněné místo náměstka seniora)
Helena Exnerová (1. období)
Jan Kašper (1. období)
Jan Čablík (1. období)

od 01. 01. 2008
od 13. 11. 2010
od 09. 11. 2009

do 31. 12. 2013
do 12. 11. 2016
do 08. 11. 2015

od 13. 11. 2010

do 12. 11. 2016

od 07. 11. 2009
od 01. 01. 2008
od 08. 11. 2008

do 06. 11. 2015
do 31. 12. 2013
do 07. 11. 2014

Na schůzích seniorátního výboru se pravidelně zaobíráme těmito body:
•
zhodnocení proběhlých seniorátních akcí
•
plán dalších akcí
•
hospodářské věci (revize účetnictví ve sborech, Jeronymova jednota, repartice, rozpočty, …)
•
situace v jednotlivých sborech
(volba nových kazatelů, doporučení povolacích listin, rezignace kazatelů, ustanovení administrátorů…)
•
úřední pošta
Kromě toho jezdíme na návštěvy do sborů. V letošním roce jsme pověřili ke službě tato nově zvolená
staršovstva:
•
v Brandýse nad Labem
•
v Libiši (jednu polovinu staršovstva)
•
v Poděbradech
•
ve Velimi
•
(doplňková volba starších v Bošíně)
Na (vizitační) návštěvě jsme byli:
•
v Českém Brodě
•
v Libici nad Cidlinou
K dalším pravidelným povinnostem seniora patří účast na schůzce při předávání sborů (a to jak administrátorům,
tak novým kazatelům). Předávání sborů proběhlo v letošním roce v Kovánci (2x), v Chlebích, v Pečkách a v Mladé
Boleslavi.
Z dalších událostí vybírám tyto:
•
sbor Kolín zrušil kazatelskou stanici v Zásmukách (a modlitebnu v Zásmukách nabídl k prodeji)
•
br. farář Šimek ukončil působení ve sboru v Kovánci
•
ve sboru v Pečkách ustanovil seniorátní výbor správní komisi
•
s. farářka Miloslava Hofmanová podala žádost o zachování dekretu volitelnosti k ordinované službě (t. č.
byla na mateřské dovolené)
O událostech v našem seniorátu vás pravidelně každý měsíc informuje br. senior Pfann v seniorátních
informacích. Seniorátní informace zašle komukoliv, kdo mu napíše svoji e-mailovou adresu. Od letošního roku si
lze přečíst seniorátní informace i na internetových stránkách http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/, které pro
potřeby seniorátu vytvořil br. farář Martin Fér. Tuto službu jsme přijali s povděkem. Tyto stránky můžete využívat i
ke sdílení informací o tom, co se děje ve vašich sborech.
Dagmar Férová, Lysá nad Labem, 21. 9. 2012
------------
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