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LISTOPAD 2011
1. Seniorátní výbor se sešel 31. října. Společně s dosavadním předsedou konventu Markem
Zikmundem jsme se věnovali přípravě programu a jednotlivým tiskům konventu. Sestra Zdeňka
Vaňásková seznámila členy SV s plněním rozpočtu v tomto roce a společně jsme připravili
rozpočet na rok 2012 ve dvou variantách.
2. Konvent. Na sobotu 12. listopadu v 8:00 svolává předsednictvo konventu spolu se seniorátním
výborem 1. zasedání 40. konventu do sboru Brno II. Jeho téma bude shodné s tématem příštího
synodu: Malé sbory. Ve všech sborech došlo k volbě nových konventuálů a vzhledem ke snížení
počtu členů se v některých sborech snížil i počet jejich volených poslanců. Kromě obvyklých věcí
(schválení správ SV, PO a JJ, hospodaření seniorátu a jeho rozpočtu), bude úkolem konventu
volba nového předsednictva konventu, 1. náhradníka seniorátního výboru, 2. náhradníka na
synod za kazatele, náhradníka pastýřské rady, dvou revizorů účtů a jejich náhradníků a dvou
kandidátů do ústředního shromáždění JJ. Konvent také rozhodne o udělení darů ze seniorátního
fondu pomoci a dalších návrzích, které mu budou předloženy k rozhodnutí.
3. Instalace. Ve sboru v Břeclavi bude v neděli 6. listopadu ve 14:30 seniorem uveden v úřad
faráře bratr Jan Zámečník. Ve sboru Hustopeče bude instalace jáhenky sestry Kateřiny
Rybárikové v neděli 11. prosince ve 14:30.
4. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 8. listopadu na 9:00 do FS ČCE BrnoHusovice, Netušilova 720/26. Program: Kázání a exegese: 1S 3,8-9, Martin Litomiský
(konfirmační kázání), recenze: Ondřej Kolář, krátký program: Ondřej Ruml. Seniorátní zprávy: Jiří
Gruber. Druhý program: Ivan Ryšavý: Komunikace v pastoraci. Vedení: Jaroslav Coufal.
5. Vzdělávání laiků. Další setkání se koná v sobotu 26. listopadu od 8:30 do 13.30 ve sboru v
Brně I. Téma: Prvních 11. kapitol z bible, Bůh Stvořitel, příběhy praotců - přednese br. farář
Pavel Freitinger. Účastníci si mohou na setkání přečíst: 1. knihu Mojžíšovu, z knihy Hovory s biblí
str. 40-56, z knihy Hebrejská bible a dějiny str. 174 - 183, případně z knihy Tisíc let a jeden den
str. 7-47. Setkání jsou otevřena všem zájemcům. Na seniorátním webu najdete program i
nahrané přednášky: http://brnensky-seniorat.evangnet.cz/Kurz_program.php.
6. Diakonie. Sbor v Kloboukách u Brna připravuje na sobotu 5. listopadu v 15 hodin slavnostní
otevření nově opravené pobočky speciální školy v Morkůvkách za účasti senátora Stanislava
Juránka a synodního seniora Joela Rumla. Na sobotu 3. prosince večer se v Hustopečích
připravuje tradiční aukce výrobků klientů střediska Diakonie Betlém.
7. Sbor v Nosislavi zve na besedu s P. Janem Zachovalem o umírání, smrti a o tom, zda je
hospic tím posledním místem. Setkání se koná v neděli 6.11. v 17 hodin v Husově domě. Sbor
v Brně I zve na listopadové hudební nešpory, kterou se konají v neděli 6.11. v 19:30
v Červeném kostele. Účinkuje při nich Janáčkovo kvarteto a biblické zamyšlení má bratr farář
Štěpán Hájek.
8. Seniorátní výbor prodloužil termín pro podání žádosti o finanční podporu z celocírkevního
fondu solidarity v roce 2012. Poslední možnost pro podání písemné žádosti a její schválení
seniorátním výborem je 12. listopad na konventu.
9. Dne 10. listopadu bude v Praze bratr farář Ondřej Macek promován doktorem evangelické
teologie na ETF UK. Blahopřejeme.
10. V pátek 25. listopadu se koná v Praze mimořádný synod, který bude jednat o návrhu zákona o
majetkovém narovnání s církvemi.
11. Příští schůze seniorátního výboru bude 28. listopadu. Svá podání a žádosti, prosíme,
posílejte (možno i elektronicky) do čtvrtka 24. listopadu.
12. Seniorátní sbírka vyhlášená konventem ve prospěch středisek Diakonie v Brně a Kloboukách u
Brna bude první adventní neděli 27. listopadu.
13. Narozeniny. V listopadu oslaví výročí svého narození tito kazatelé: sestra farářka Olga
Smrčková a bratr farář Luděk Korpa. Oběma přejeme, aby mohli spatřovat dobré věci od Pána i
ovoce své kazatelské a pastýřské služby.

