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1. Seniorátní výbor se sešel 17. května. Schůze se zúčastnili i poslanci našeho seniorátu na květnovém
synodu, s kterými jsme společně probrali všechny synodní materiály. Zaujaly nás zejména některé body
ze zprávy synodní rady, připravovaná novela Řádu diakonické práce, budoucnost církevního školství a
spirituálů působících na školách, možnost půjček pro Diakonii z celocírkevních prostředků, změna
církevního zřízení ve věci kárného řádu, možnost voleb na dálku, návrh na supervizi kazatelů, nové
formuláře svatebního shromáždění a pozměněný návrh na liberalizaci personálního fondu. Teprve
jednání na synodu ukáže, které z těchto návrhů budou přijaty. Z našeho seniorátu se 4. zasedání 32.
synodu 27.-30. května v Praze zúčastní kazatelé: Ondřej Titěra, Jarmila Řezníčková a Marek Zikmund a
za laiky: Vladimír Zikmund, Miroslav Maňák a Miloš Dědič.
Ve sboru Brno II přijal senior 16. května slib staršovstva a pověřil dvě pastorační pracovnice.
Kurátorem sboru Brno II byl znovu zvolen bratra Jaroslav Kučera. Byl udělen souhlas k opakované volbě
pro bratra faráře Jaroslava Vítka ve sboru Brno II (do 31.8. 2012) a ve sboru Moravská Třebová byl
udělen souhlas k volbě za faráře pro bratra Aloise Němce (do 31.12. 2012). Ve čtvrtek 10. června v 15
hodin se koná v Kounicových kolejích v Brně vzpomínka na oběti II. světové války. Za seniorát se jí
zúčastní bratra Jan Šimsa. Senior bude mít prvních čtrnáct dnů v červnu dovolenou, zastoupí ho
náměstek seniora bratr Ondřej Titěra. Příští schůze seniorátního výboru bude v pondělí 28 června.
2. Připomínáme seniorátní rodinnou neděli, která se koná 6. června ve sboru v Nosislavi. Má téma:
„Milý dědo, milá babi, díky!“ Káže Jakub Keller (od 9:30) a přednáší Jan Trusina (od 11:00). Odpoledne
přijede divadlo Facka s představením Hravý cirkus.
3. Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty se koná v neděli 20. června ve sboru v Kloboukách u
Brna. Sbírku darů JJ prosíme pošlete do konce května na účet seniorátního výboru 13 49 61 43 09 /
0800 včetně hlášení bratru Jaroslavu Kučerovi : kucera@polymer.cz
4. Ve sboru Brno I je během června v Červeném kostele každou středu od 15 do 18 hodin otevřena
výstava Neučiníš sobě rytiny. Unikátní výstavu evangelického umění toleranční doby tvoří 30 panelů s
reprodukcemi obrázků na skle, knižních ilustrací, ozdobných biblických nápisů i uměleckých předmětů,
které vznikly v prostředí evangelické církve v letech 1781-1861. K této výstavě byl vydán barevný
katalog za 170 Kč.
5. Pastorální konferenci svoláváme na úterý 8. června na devátou hodinu do Farního sboru ČCE
v Rovečném.
I. kázání a exegese 2 Kor 13,13, Marek Zikmund, recenze Luděk Korpa
II. program krátký: Olga Tydlitátová
III. seniorátní oznámení: Ondřej Titěra
IV. druhý program: Jan Zámečník, Sexuální etika
vedení: Milča Řezníčková
Prosíme všechny kazatele, aby do Rovečného nahlásili svou účast, kvůli zajištění potřebného počtu
obědů.
6. Narozeniny. Během června oslaví postupně narozeniny tito kazatelé: Ondřej Ruml, Daniel Blažek,
Josef Průša, Jiří Gruber, Pavel Freitinger a Ctirad Novák. Přejeme jim hodně síly a nových podnětů
v jejich službě i spokojenost v osobním životě.

