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1. Seniorátní výbor se sešel 26. dubna. Na svou schůzi si pozval zástupce seniorátního odboru pro
mládež, s kterými probral rozsah jejich činnosti a poděkoval jim za jejich práci (předsedou je bratr Jakub
Ryšavý). Na podzim budou volby nového odboru. Ve sboru v Miroslavi se 18. dubna konal odložený slib
náměstka seniora bratra Ondřeje Titěry, který přijal náměstek synodního seniora bratr Pavel Kašpar.
Seniorátní výbor schválil stavební záměry na dostavbu podkroví v objektu, který užívá středisko
Diakonie ČCE v Brně, Hrnčířská 27. Dům je majetkem seniorátu. Schválili jsme také statut fondu
pomoci, který bude předložen podzimnímu konventu. V neděli 2. května proběhne vizitace sboru
v Heršpicích, kterou vykonají bratři Ondřej Titěra a Miroslav Maňák. Seniorátní výbor vyjádřil souhlas
s žádostí o opakovanou volbu bratra faráře Jaroslava Vítka ve sboru Brno II. Ze všech sborů již došly
zápisy výročních sborových shromáždění, někde však bylo třeba vyžádat si jejich přílohy. Ve sboru Brno
II nastupují od 1. dubna pastorační pracovnice sestry Naděje Popelářová a Marta Vařílková, obě na 0,25
úvazku. Sliby nově zvolených staršovstev proběhnou 16. května ve sboru Brno II (Jiří Gruber), 30.
května ve Svitavách (Vladimír Zikmund) a 6. června v Olešnici (Ondřej Titěra). Ve sboru Svitavy byl
znovu zvolen kurátorem bratr Petr Carda. Příští schůze SV bude tentokrát již 17. května v 16:30 v Brně I
a zveme k ní všechny synodály našeho seniorátu. Synodní rada sdělila, že opouští účetní program
Xaverius.
2. Nejbližší seniorátní shromáždění se konají o víkendu 29.5. - 30. 5. na Blažkově – jarní školka
mládeže a v neděli 6. června v Nosislavi – seniorátní rodinná neděle.
3. Ve čtyřech brněnských sborech a ve sboru v Kloboukách u Brna proběhne v pátek 28. května
celostátní akce Noc kostelů. Porobnosti a program najdete na www.nockostelu.cz
4. Věnujte pozornost nově zřízeným webovým stránkám Synodní rady, které najdete na webové
adrese: www.e-cirkev.cz
5.
Pastorální
konferenci
svoláváme
na
úterý
11.
května
na
9.
hodinu
do
farního sboru ČCE v Brně-Židenicích, Konečného 6/8. Vedení: Jaroslav Coufal
I. kázání a exegese Mt 18,10-14, Marta Židková, recenze Jaroslav Vítek
II. program krátký: Ondřej Kolář
III. seniorátní oznámení
IV. hlavní program: Lydie Gallusová, Fungování kanceláře SR a její změny v poslední době
6. Narozeniny. Během května si ve stejný den připomenou své životní jubileum sestra Eva Pilátová a
bratr Ondřej Titěra. Ať jim Pán Bůh požehná radostí ze života a nechť se stanou požehnáním pro své
blízké i sbory, v nichž žijí.

