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1. Seniorátní výbor se sešel 20. září společně s předsednictvem konventu, aby společně připravili
program a podklady pro čtvrté zasedání 39. konventu. Kromě obvyklých povinností nás čeká
volba seniorátních farářů, synodálů a revizorů seniorátního hospodaření. Chceme při něm také
schválit závazný kalendář seniorátních akcí na rok 2011. Návrhy povolacích listin seniorátních
kazatelů byly zaslány synodní radě, aby udělila souhlas k volbě. Ve sboru Brno I byl synodní
radou prodloužen poloviční úvazek pastorační pracovnice Marie Melicharové na další dva roky a
nový poloviční úvazek pro pastorační pracovnice byl schválen sboru v Nosislavi. Ve sboru
v Hraběticích se schází správní komise, která připravuje sdružení sborů Hrabětice a Miroslav.
Členové SV si rozdělili osm sborů, ve kterých budou na jaře 2011 volby presbyterů a kam
pojedou přijmout slib. Bratru Ondřeji Mackovi udělil senior týdenní studijní volno k účasti na kurzu
v Pullachu v Německu. Bratr Maňák informoval o setkání s celocírkevním kantorem Ladislavem
Moravetzem, k němuž byli pozváni varhaníci z celého seniorátu. Ve sboru v Miroslavi nastoupil
od 1.10. do vikariátu bratr Jan Zámečník ThD. a ve sboru v Boskovicích sestra Kateřina
Rybáriková do jáhenské praxe.
2. Ekumenická neděle, která se konala v neděli 19. září v Brně v Červeném kostele měla dobrý
ohlas. Podílelo se na ní sedm církví, účastnilo se jí asi 120 lidí a jejím výstupem je mimo jiné
seznam sociálních aktivit křesťanských církví v Brně, který je v příloze těchto zpráv.
3. V sobotu 6. listopadu se koná ve sboru Brno I, Opletalova 6 celocírkevní setkání učitelů
nedělních škol, k němuž jste dostali pozvánku v poslední sborové zásilce SR. Rádi bychom při
té příležitosti požádali naše sbory o seznam učitelů nedělních škol a jejich elektronické adresy,
abychom s nimi mohli mít přímý kontakt.
4. Seniorátní shromáždění mládeže v Boskovicích se koná 12. – 14. listopadu 2010. Proběhne
během něj volba nového poradního odboru mládeže. Seniorátní výbor do něj jmenoval na další
období sestru Romanu Špačkovou.
5. Konvent brněnského seniorátu svoláváme na sobotu 20. listopadu od 8. hodin ve sboru
Brno II, Lidická 79. Návrhy ze sborů musí být seniorátnímu výboru zaslány nejpozději do 24.
října. Po tomto datu budou rozeslány materiály elektronicky všem sborům a konventuálům,
jejichž adresy budeme mít k dispozici. K jednání konventu zveme také všechny emeritní
kazatele, pastorační pracovníky, ředitele středisek Diakonie a EA a členy našich sborů.
6. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 12. října na 9. hodinu do farního sboru
ČCE v Brně II, Lidická 79 s tímto programem: Kázání a exegeze: Mt 15,21-28, Ivo David,
recenze Marta Židková. Krátký program: Štěpán Hájek. Seniorské zprávy: Jiří Gruber. Druhý
program: Tomáš Blažek, Stopa v krajině - občanská ochrana přírody.
7. Děkujeme všem sborům, které včas zaslaly seniorátní repartice. Připomínáme, že do 31. října
je třeba odeslat druhou splátku personálního fondu a do 30. listopadu celocírkevní
repartice. Obě platby je třeba zaslat přímo na účet synodní rady.
8. Náš seniorát bude hostit delegaci valdenské církve, která přijede na pozvání synodní rady do
Brna ve dnech 3. – 4. prosince.
9. Narozeniny. Během října mají narozeniny tito kazatelé a pracovníci našeho seniorátu: Naděje
Popelářová, Pavel Trumpeš a Jan Šimsa. Sestra Miluše Nováková oslaví kulaté životní jubileum.
Děkujeme za ně Pánu Bohu a přejeme jim dobré přátele, dobré zprávy a dobrou pohodu do
dalších dnů.

