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1. Seniorátní výbor se sešel 30. srpna. Tentokrát si pozval ke svému jednání zástupce poradního
odboru pro děti, aby se informoval o jejich práci, k níž patří zejména příprava seniorátní rodinné
neděle. Bratr Ondřej Ruml referoval o dvou prázdninových táborech, které seniorát pořádá
společně s YMCOU na Blažkově. Letošní seniorátní setkání učitelů nedělních škol bylo sloučeno
se setkáním celocírkevním, které bude 6.11. v Brně. Dále jsme se věnovali přípravě povolacích
listin seniorátních farářů, kteří budou voleni na konventu. Synodní rada potvrdila volbu Aloise
Němce v Moravské Třebové a zřídila místo pastoračního pracovníka ve sboru v Nosislavi. Sbor
Brno I požádal o prodloužení pastoračního místa na další období. Ve sboru v Hraběticích
jmenoval seniorátní výbor správní komisi, která se již ujala práce. Komisi tvoří zástupci ze sborů
z Hrabětic a Miroslavi a SV,
2. Seniorátní výbor zve k setkání varhaníků, zpěváků a hudebníků, které pořádá sbor v Brně Židenicích v sobotu 18. září a začíná v 9:30. Školení bude zaměřeno na využití sborníku
Chvalčovské miniatury.
3. Ekumenická neděle, ke které každou třetí neděli v září zve Ekumenická rada církví a Česká
biskupská konference se bude konat v neděli 19. září v Brně v Červeném kostele. Bude
věnována tématu pastorace a kázat při ní bude brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Různé
typy pastorační práce představí: Leo Zerhau (ŘKC): Pastorace v nemocnicích, Pavel Coufal
(BJB): Pastorace snoubenců a manželů, Květoslava Bezdičková (CČSH): Pastorace seniorů,
Peter Beeldman (AC): Pastorace lidem v krizi, Jana Křížová, ECM: Cesta do Emauz. Pozvánka
v příloze.
4. Seniorátní shromáždění mládeže v Boskovicích bylo posunuto na 12. - 14.11. 2010. Během
něho proběhne volba nového poradního odboru mládeže.
5. Konvent brněnského seniorátu je plánován na sobotu 20. listopadu ve sboru Brno II. Na
pondělí 20. září v 16:30 zveme na schůzi SV také všechny členy předsednictva konventu. Návrhy
ze sborů musí být seniorátnímu výboru zaslány nejpozději do 24. října.
6. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 14. září na 9:00 do Farního sboru ČCE
v Brně I, Opletalova 6. Vedení má Romana Špačková.
I.
II.
III.
IV.

kázání a exegeze: Est 1,1-22, Jaroslav Coufal, recenze Ondřej Kolář
program krátký: Jaroslav Vítek
seniorské zprávy
druhý program: Jitka Klubalová, Peter Morée – Quo vadis, Cuba?

7. Otevření informačního centra. Ve čtvrtek 30. září ve 14 hodin bude v Brně na Opletalově 6
otevřeno Informační centrum po zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké
veřejnosti. Tento projekt připravila Synodní rada a jeho cílem je vytvoření nového produktu
cestovního ruchu a propagace památek reformace. Pozvánka z kanceláře Synodní rady ještě
přijde.
8. Narozeniny. Během září nikdo z kazatelů brněnského seniorátu narozeniny neslaví.

