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1. Seniorátní výbor se sešel již 16. května, aby mohl spolu se synodály našeho seniorátu
projednat tisky a návrhy na synod. Společné přípravě na synod byla věnována převážná část
schůze. Letošní materiály měly celkem 31 tématických tisků a zprávy ze čtyř komisí. Z jednání
synodu se pro nemoc omluvila sestra Jarmila Řezníčková, kterou zastoupil první náhradník z řad
kazatelů bratr Ondřej Kolář. Dalšími synodály byli Ondřej Titěra, Miloš Dědič a z titulu své funkce
senior a seniorátní kurátor. Žádost o dar ze seniorátního fondu pomoci podaly v daném termínu
dva sbory. Seniorátní výbor rozhodl o odměnách pro kazatele hrazených z personálního fondu za
první pololetí tohoto roku
2. Naše sbory. V neděli 29. května přijal slib nově zvoleného staršovstva v Dambořicích člen
seniorátního výboru bratr Miroslav Maňák. V neděli
se konala ve sboru v Heršpicích
opakovaná volba sestry Jarmily Řezníčkové, které byla zvolena farářkou v tomto sboru na
příštích deset let.
3. Výjezdní pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 14. června 2011 na 9. hodinu do
Farního sboru ČCE v Miroslavi, Husova 67/44. Kázání a exegeze: Sd 16,16-22; Mt 25,14-18 Filip Keller, recenze Romana Špačková. Krátký program: Ondřej Titěra. Seniorské zprávy - Jiří
Gruber. Druhý program: Padesát let misionářem v Japonsku, prof. Dr. Ludvík Armbruster
(připravil seniorátní POEM). Vedení: Ondřej Kolář
4. Na webových stránkách Brněnského seniorátu (viz výše) je nyní záložka věnovaná
pastorálkám, kde zájemci najdou rozpis konání pastorálek, jejich program a u pastorálek, které
už proběhly zvukový záznam přednášky (pokud jsme ke zveřejnění dostali
souhlas).
5. Vzdělávání laiků. Komise jmenovaná seniorátním výborem připravila předběžný plán vzdělávání
na tři roky. Budou se ho moci účastnit nejen presbyteři, kteří se tak připraví ke složení zkoušek
nutných k presbyterské ordinaci, ale i všichni další 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. Pozvánka je v příloze včetně témat, která budou při kurzu postupně probírána.
Prosíme, abyste o této nabídce a přípravném setkání znovu informovali ve svých sborech.
6. Ve dnech 19. - 22. května proběhlo v Praze, v klášteře v Emauzích 1. zasedání 33. synodu.
Synod pozdravila kromě jiných hostů sestra Hebe Kohlbrugge, které byla předána medaile
vděčnosti. Podobnou medaili obdržel při zahájení synodu také jeho dlouholetý předseda Vladimír
Kopecký. Do nového předsednictva byli zvoleni dva členové našeho seniorátního výboru (Jiří
Gruber a Vladimír Zikmund. Synod vzal na vědomí obvyklé zprávy synodní rady a jejích
poradních odborů. Na rok 2012 byl zvýšen odvod do personálního fondu na 77.000 Kč na jedno
kazatelské místo. Repartice byly zvýšeny pouze o inflaci. Jedno z příštích zasedání 33. synodu
se bude konat na Moravě. Synod se mimo jiné zabýval tématem ordinace a jeden večer byl
věnován možnostem práce církve pro Rómy a s Romy. Sboru v Silůvkách byl prodloužen statut
podporovaného místa na další dva roky. Synodu byla předložena řada návrhů na úpravu různých
církevních řádů, které byly většinou svěřeny příslušným poradním odborům, aby do příštího
zasedání připravily konečné znění možných změn. Do nově zvolené dozorčí rady Diakonie byl
znovu zvolen Jiří Gruber a nově Ondřej Titěra. Synodu byli představeni nově ordinování kazatelé
a presbyteři. Datum příštího synodu bylo kvůli Noci kostelů posunuto na 7.-10. června 2012.
7. Příští schůze SV bude v pondělí 27. června v 16:30. Budeme na ní jednat o běžné agendě
seniorátního výboru a usneseních posledního synodu.
8. Sbírka darů Jeronymovy jednoty O žádostech ze sborů bude rozhodnuto na seniorátním
shromáždění v neděli 19. června v Silůvkách. Pozvánka přijde včas do sborů. Nezapomeňte,
prosím, co nejdříve odeslat hlášení o výši sbírky darů, aby bylo známo, kolik budeme letos
rozdělovat.
9. V červnu postupně oslaví narozeniny tito kazatelé: Ondřej Ruml, Josef Průša, Daniel Blažek,
Jiří Gruber, Pavel Freitinger a Ctirad Novák. Přejeme jim životní elán, každodenní pohodu a Boží
pokoj, který převyšuje všeliký lidský rozum a shon.

10. Doporučujeme: Sestra Jana Nechutová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity právě
vydala překlad básnického dílka filozofa a teologa Petra Abélarda (+1142), autora slavného „Sic
et non“ a tvůrce konceptualismu - kompromisu mezi nominalismem a realismem. Jeho poezie je
méně známá. Kromě hymnů sepsal právě vydávané Žalozpěvy (v originál “Planctus“). Název
překladu zní V POHOŘÍ GILBÓA (Petr Abélard, Žalozpěvy). Vyšlo v malém nakladatelství
ARISTA v Praze. Obsah:Nářek Díny nad Šékemem – Jákobův pláč nad syny Josefem a
Benjamínem – Nářek dcer izraelských nad Jiftáchovou dcerou – Nářek Izraele nad Samsónem
– David oplakává Abnéra – Davidův pláč nad Saulem a Jonátanem. Dílo je inspirováno
starozákonními situacemi a v některých případech přímo výroky biblických postav. Je to malá
knížka a stojí do 100,- Kč a mělo by se dát koupit u knihkupců nebo objednat přímo u
nakladatele: josefinum@seznam.cz

