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KVĚTEN 2011 
1. Seniorátní výbor se sešel 18. dubna. Na své jednání si pozval bratra Daniela Blažka, který 

působí na 0,6 úvazku jako vězeňský kaplan v brněnské a břeclavské věznici. Informoval nás o 
své práci, která spočívá především v pastoračních rozhovorech (ročně cca 500 rozhovorů) a 
společné návštěvě bohoslužeb. Dále jsme se seznámili s aktuálním děním v našich sborech na 
základě zápisů ze sborových shromáždění. Na podporu letních táborů pro děti na Blažkově, které 
SV organizuje spolu s YMCOU, bude zaslán příspěvek na pobyt ve výši 3.000 Kč. Seniorátní 
výbor doporučil Synodní radě, aby udělila pokyn k volbě bratra Martina Horáka za prvního faráře 
sboru Brno II s nástupem od 1. září 2012.  

2. Naše sbory. V neděli 17. května přijal senior slib nově zvoleného staršovstva v Kloboukách u 
Brna. Kurátorem byl opět zvolen Josef Adámek a místokurátorem nově Petr Zajíc. Na 
velikonoční neděli přijal senior slib staršovstva sboru ve Znojmě. Kurátorkou byla opět zvolena 
Jiřina Marešová a místokurátorkou nově Olga Smetanová. Novým kurátorem sboru 
v Hustopečích byl zvolen Pavel Stehlík a místokurátorkou Věra Konečná.  Ve sboru 
v Dambořicích byli opět zvoleni kurátorem Miroslav Dobeš a místokurátorem Jaroslav Matula. 
Ve sboru Brno I byli znovuzvoleni kurátorem Václav Matoulek a místokuátorem Milan Ryšavý.          

3. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na  úterý 10. května 2011 na 9. hodinu do Farního 
sboru ČCE Brno I, Opletalova 6. Kázání a exegeze: Jk 2,1-13 - Pavel Kašpar, recenze Ondřej 
Titěra Krátký program - Alois Němec. Seniorské zprávy – Jiří Gruber. Druhý program: Pokusíme 
se porozumět tomu, čím jsme prošli? Úvod do diskuse - Milena Šimková. Vedení: Jarmila 
Řezníčková. 

4. Vzdělávání laiků. Komise jmenovaná seniorátním výborem začala pracovat a připravila plán 
vzdělávání na tři roky. Budou se ho moci účastnit nejen presbyteři, kteří se tak připraví ke složení 
zkoušek nutných k ordinaci, ale i všichni zájemci o hlubší bohoslovecké vzdělání z řad členů naší 
církve.  První přípravné setkání je naplánováno na sobotu 11. června v 9 hodin do sboru Brno I.   

5. Noci kostelů, která proběhne v pátek 29. května se účastní z našeho seniorátu čtyři brněnské 
sbory a sbory Znojmo, Miroslav  a kazatelská stanice ve  Slavkově. Podrobný program najdete 
na www.nockostelu.cz 

6. Dědictví reformace. Pro každý sbor bude na květnové pastorálce připravena zdarma k odebrání 
knižní publikace: Po stopách památek reformace v České republice. Další aktivity projektu je 
možné sledovat na webu: www.pamatky-cz.eu 

7. Synodní rada vydala nová pravidla povolávání pastoračních pracovníků, která zasíláme do 
všech sborů. 

8. Příští schůze SV bude v pondělí 16. května v 16:30. Zveme na ni všechny zvolené synodály, 
abychom se společně připravili na jednání synodu, které bude od 19. do 22 května v Praze.   

9. Senior byl požádán o vyjádření podpory ekumenické Bohoslužby za překonání  násilí, která se 
má uskutečnit 1. května ve 12,30 před Domem umění v Brně ve stejný den a dobu, kdy má 
městem projít pochod tzv. Dělnické mládeže. Vyjádření podpory si můžete přečíst v příloze 
těchto zpráv. Další aktuální podrobnosti na http://bohosluzba.blogspot.com/  

10. Sbírka darů Jeronymovy jednoty stále probíhá a její výsledky nahlaste do konce května na 
adresu bratra Jaroslava Kučery. O žádostech ze sborů bude rozhodnuto na seniorátním 
shromáždění 19. června v Silůvkách.   

11. Jarní školka mládeže se připravuje na víkend  6.-8. května do sboru ve Veselí. 
12. Seniorátní rodinná neděle bude v neděli 29. května ve sboru ve Vanovicích.  
13. Upozorňujeme sbory, že do 10. května (nejpozději na jednání SV 16.5.) mohou podat žádost o 

dar ze seniorátního  fondu solidarity,  jehož zřízení schválil listopadový konvent. Žádost musí 
být zdůvodněna a nesmí přesahovat ¼ aktuálního ročního odvodu do PF. Formulář pošle SV 
včas do sborů. 

14. V květnu oslaví ve stejný den narozeniny sestra Eva Pilátová a bratr Ondřej Titěra. Děkujeme 
Pánu Bohu za jejich službu v našich sborech a přejeme jim pevné zdraví a radost ze života.        
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