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ZÁŘÍ 2011
1. Seniorátní výbor se sešel 29. srpna. Do své schůze si pozval oba seniorátní faráře a hovořil s nimi o
jejich dosavadním a budoucím působení v seniorátě.
2. Naše sbory. Ve sboru v Břeclavi byl zvolen za faráře bratr Jan Zámečník. Nastoupí 1. září 2011 a
instalace byla domluvena na 6. listopadu ve 14:30. Ve sboru Brno II se bude 4. září konat volba
sestry Alexandry Hauserové za druhou farářku s případným nástupem od 1. prosince 2011. Od 5.
září nastupuje na mateřskou dovolenou sestra Olga Smrčková. Sbor v Olešnici bude po tu dobu
administrovat bratr farář Jaroslav Coufal. Bratru jáhnovi Martinu Litomiskému udělil senior 14
denní studijní volno, aby se mohl zúčastnit intenzivního jazykového kurzu v rámci svého studia na
ETF UK. Ve sboru ve Svitavách se konalo mimořádné sborové shromáždění kvůli navýšení rozpočtu,
které umožní rozšíření stávajícího farního bytu.
3. Pastorální konference kazatelů. Po prázdninách se kazatelé sejdou 13. září v 9 hodin v
Blahoslavově domě. Kázání na text Gal 3,26-29 přednese bratr Ondřej Kolář, recenzi má bratr Filip
Keller. Krátký program si připraví Jaroslav Coufal. Druhý program bude mít sestra Jana Gruberová na
téma: Hebrejské nápisy na židovských hřbitovech.
4. Seniorátní setkání varhaníků: Sbor Brno I zve všechny varhaníky, sbormistry a další zájemce na
setkání s celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem, které se uskuteční v sobotu 10. září na
faře Opletalova 6 od 15 hodin.
5. Seniorátní setkání učitelů nedělních škol bude v sobotu 8. října v 9 hodin v Brně - Židenicích.
6. Ordinace letošních vikářů a jáhnu proběhne v neděli 2. října ve 14 hodin v Červeném kostele.
7. Sbor v Nosislavi zve na neděli 9. října 2011 na sborový den konaný při příležitosti 230. výročí
založení sboru a 135. výročí postavení kostela. Při dopoledních bohoslužbách káže bratr synodní
senior Joel Ruml.
8. Seniorátní fond pomoci. Do 20. října očekáváme další přísliby ze sborů. Dosud se na fondu sešlo
25.000 Kč a žádosti činí 35.000 Kč.
9. Žádosti o finanční podporu z celocírkevního fondu solidarity v roce 2012 je třeba zaslat
seniorátnímu výboru nejpozději do 20. října, aby mohly být řádně projednány a postoupeny Synodní
radě.
10. Ekumena – V rámci ekumenické neděle bude v neděli 18. září v Brně v BJB na Smetanově v 17
hodin setkání, jehož tématem bude vzdělávání ve víře. Kázat bude brněnský biskup CČSH bratr Petr
Šandera a zástupci jednotlivých církví promluví na téma: biblické hodiny (ČCE), příprava katechumenů
(ŘK), domácí skupinky (ECM)a celoživotní vzdělávání (ASD). Všichni jsou srdečně zváni.

11. Vzdělávání laiků. Kurs bude oficiálně zahájen 17. září ve sboru Brno I v 9 hodin (Opletalova 6).
Tématem setkání bude Písmo svaté a jeho autorita + problém fundamentalismu. Přednáší bratr
farář Jaroslav Vítek. Konec je plánován na 14 hodin. Svačinu s sebou. Kurz je otevřen všem
zájemcům z řad našich sborů a je možné se připojit i později v průběhu jeho konání nebo se
zúčastnit pouze zvolených setkání. Podmínkou není zájem o presbyterskou ordinaci. Kurz po dobu tří
let nahradí setkávání předčitatelů a v jeho rámci se v lednu uskuteční setkání kurátorů a v únoru
presbyterní konference. Účastnický poplatek na režijní výdaje je 50 Kč za jedno setkání a sborům
doporučujme, aby pravidelným účastníkům uhradily cestovné. Většina přednášek bude k dispozici
v nahrávce MP3 na webových stránkách seniorátu. Podmínky, na základě kterých vydá seniorátní
výbor osvědčení o absolvování tříletého kurzu, které je nutnou podmínkou žádosti o
presbyterskou ordinaci, jsou následující: Písemná přihláška vedoucí kurzu Janě Špinarové
(jana.spinarova@centrum.cz) nejpozději do 15. října, maximálně 3 absence během roku, které je
nutno nahradit samostatnou prací dle zadání vedoucího kurzu. Ve výjimečných případech rozhodne
seniorátní výbor.
12. Farní sbor ČCE v Boskovicích hledá rodinu, která se s chutí ujme kostelnických prací.
Předpokládáme aktivní účast na sborovém životě. Nástup možný od září 2011. Nabízíme byt 2+1 v
objektu fary s příslušenstvím a menší zahradou v příjemném prostředí. Tel.: 516 452 197, e-mail:
boskovice@evangnet.cz
13. Příští schůze SV bude 26. září a je na ni pozváno předsednictvo konventu. Svá podání a žádosti,
prosíme, posílejte (možno i elektronicky) do pátku 23. září.
14. V září neslaví narozeniny nikdo z kazatelů. Přejeme však hodně síly a radosti ze života pastorační
pracovnici v Brně I sestře Marii Melicharové, která v tomto měsíci oslaví své životní jubileum.

