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ŘÍJEN 2016

1. Seniorátní  výbor měl  svou  pravidelnou  schůzi  27.  září.  V její  úvodní  části  se  sešel
s předsednictvem  41.  konventu  a  věnoval  se  přípravě  jeho  2.  zasedání  12.  listopadu
v Blahoslavově  domě.  V další  části  schůze  doporučil  žádosti  sborů  v Brně  I,  Brně  -
Židenicích a v Nosislavi o prodloužení povolání dosavadních pastoračních pracovnic i na rok
2017 a postoupil je Synodní radě. Protože na konventu dojde k volbám našich seniorátních
farářů,  byly  schváleny návrhy jejich povolacích listin a Synodní  rada požádána o pokyn
k volbě.  Plánované  vizitace  sborů  proběhnou  v měsících  říjnu  a  listopadu
v Heršpicích, Silůvkách, Hustopečích a Rovečném. Další schůze SV bude 24. října. 

2. Seniorátní  výbor  obdržel  tři  žádosti  o  dar  ze  seniorátního   Fondu  pomoci.  Sbory
v Hustopečích,  Olešnici  a  Moravské  Třebové  požádaly  o  dary  v celkové výši  47  tis  Kč.
Obracíme se proto, na ostatní sbory seniorátu, které by jim byly ochotné pomoci, aby to
seniorátnímu výboru sdělily nejpozději do 20. října včetně výše svého daru.

3. V rámci  přípravy  na  konvent požádal  seniorátní  výbor  všechny  sbory,  aby  provedly
kontrolu  údajů  svých  poslanců a  případně  dovolili  jejich  náhradníky.  Všechna
staršovstva  provedou  volbu  poslanců  seniorátního  shromáždění  JJ a  vyjádří  se
k návrhům na změnu církevního zřízení. Tyto údaje hlaste na adresu svbs@evangnet.cz.
do 17. října. Návrhy na konvent zasílejte předsedovi konventu bratru Ondřeji Mackovi na
adresu ondrej.macek@evangnet.cz do stejného data. 

4. 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 podal senior na zářijové pastorální
konferenci. Žádost je třeba k uvedenému datu podat elektronicky i písemně.  

5. Ve  dnech  7.  –  9.  října se  koná  setkání  poradního  odboru  pro  evangelizaci  a  misii
v Nikolčicích  a  14.  –  16.  října se  uskuteční  postgraduální  vzdělávání  našich
výpomocných kazatelů v Daňkovicích.

6. Pastorální konference kazatelů bude 11. října ve sboru ČCE Brno – Židenice. Program:
Homiletické poznámky a kázání:  Filip Keller. – Krátký program: Jana Gruberová. Zprávy
seniora.  Druhý  program:  Martin  Horák,  Současné  modely  kázání.  Termíny  dalších
pastorálních konferencí v tomto roce: 8. listopadu a 6. prosince.

7. Sbor ČCE Brno I  zve ke shromáždění, v němž náměstek seniora Filip Keller uvede do
služby 2. farářku sboru Janu Hofmanovou. Bude to v neděli 9. října v 15 hodin.

8. Narozeniny v říjnu mají:  sestra  Miluše Nováková,  emeritní farářka, bytem v Brně, bratr
Pavel  Trumpeš,  církevní  pracovník  na  odpočinku,  bytem v  Boskovicích,  sestry  Naděje
Popelářová,  emeritní  kazatelka,  bytem  v Brně,  Jana  Kašparová,  emeritní  kazatelka  a
vyučující na EA, bytem ve Znojmě, Dobromila Malachová, kurátorka v Moravské Třebové.
Přejeme jim, ať je Pán Bůh doprovází, chrání je a žehná jim.
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