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1. Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi 5. září. Na její úvod byla pozvána sestra
Alena Rozbořilová ze sboru Klobouky u Brna, kterou sbor navrhl jako svou katechetku a
seniorátní  výbor  ji  dal  své  doporučení.  Přítomní  členové  výboru  byli  informováni  o
prázdninových táborech pro děti na Blažkově, které se konají ve spolupráci s YMCOU a byl
potěšen stoupajícím zájmem o tyto pobyty. Senior podal zprávu o předání sborů v Břeclavi a
Brně – Židenicích, která bez připomínek proběhla koncem srpna. Dále jsme se společně
zabývali situací ve sborech Olešnice a Prosetín, které mají již rok společnou kazatelku, a
doporučili jsme staršovstvům nové nastavení rozsahu kazatelské práce v obou sborech. 

2. Grantový  systém.  Seniorátní  výbor  rozeslal  během  prázdnin  do  všech  sborů  výzvu
k žádostem o mikroprojekty, která vychází z obecných zásad grantového systému v ČCE
schválených synodem. Žádosti je třeba podat do 15. října 16 hodin, stejně jako žádosti o
granty, které rozděluje Synodní rada. Bližší informace podá senior na pastorální konferenci.

3. Ve  sboru  v Břeclavi byl  zvolen  nový  kurátor,  kterým  se  po  rezignaci  sestry  Dity
Bartolšicové  (stěhování  do  Ostravy)  stal  bratr  Bohumír  Posolda.  Sbor  je  od  1.  září
administrován bratrem Pavlem Šebestou, farářem v Hodoníně. Sestře Bartolšicové zaslal
senior poděkování za její službu. Bratr farář Jan Zámečník byl od 1. září vyslán synodní
radou do služby učitele teologie na ETF UK.  Děkujeme mu za jeho službu ve sboru a
seniorátě a přejeme jemu i jeho rodině Boží požehnání do nových úkolů a příležitostí. 

4. Pastorální  konference  kazatelů po  prázdninách  bude  13.  září ve  sboru  ČCE Brno  –
Husovice. Program: Homiletické poznámky a kázání (Lk 17,11-19) – Pavel Kašpar. Krátký
program: Jarmila Řezníčková. Zprávy seniora. Druhý program: Národní týden manželství –
Kateřina Rybáriková. Termíny dalších pastorálních konferencí: 11. října, 8. listopadu a 6.
prosince.

5. Žádosti sborů o příspěvek z Fondu pomoci BS k úhradě personálního fondu mohou být
podány do 20. září. Všechny sbory obdržely Formulář pro žádost i Statut fondu pomoci BS.
 

6. Nové kazatelky  v našem seniorátě:  Do  sboru  Brno –  Židenice přichází  sestra  farářka
Radmila Včelná. Její uvedení do služby sbor připravuje na neděli 25. září ve 14:30.  Ve
sboru Brno I bude od září působit jako 2. farářka sestra Jana Hofmanová. Do služby bude
uvedena v neděli 9. října v 15 hodin.

7. Sbor v Miroslavi nás zve na slavnost při dokončení generální opravy sborového domu
a fary v neděli 18. září. Slavnostní setkání začne službami Božími v 9 hodin. 

8. Setkání  učitelů Nedělních škol  je  připraveno na  sobotu 24.  září  do sboru v Brně –
Židenicích. Přednášejícím bude  doc. Petr Sláma, ThD. Téma:  „Což také Saul je mezi
proroky?“, aneb otazníky kolem prvního krále. Začátek setkání v 9:30.

9. Narozeniny v září mají sestra Marie Melicharová, pastorační pracovnice v Brně I, bratr Jiří
Bureš,  farář  v Boskovicích,  bratr  Václav  Matoulek,  kurátor  v Brně  I  a  sestra  Martina
Zuštinová,  farářka  v Kloboukách.  Přejeme  jim,  ať  je  Pán  Bůh  obdaruje  svým  novým
požehnáním a  novou odvahou k dobrým rozhodnutím i  činům.  Všem žákům a učitelům
přejeme radostný a nadějný vstup do začínajícího pracovního období.
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