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LISTOPAD 2016

1. Seniorátní výbor se na své schůzi 24. října zabýval především přípravou programu a tisků
konventu. První části jednání se zúčastnila i členka předsednictva konventu A. Jacobea. Pro
konvent jsme dále připravili návrh na rozdělení darů ze seniorátního  fondu solidarity, do
něhož  letos  přispěly  čtyři  brněnské  sbory  a  sbor  Svitavy  v celkové  částce  40  tis.  Kč.
Chybějící  částku  ve  výši  6.550  nabídne  seniorátní  výbor  z přebytku  svého  hospodaření
z minulých let. Synodní rada udělila pokyn k volbě obou seniorátních farářů bratří Jiřího
Šimsy  a  Jaroslava  Vítka,  která  proběhne  na  konventu.  Všem  čtyřem  pastoračním
pracovnicím  našeho  seniorátu  byly  prodlouženy  jejich  poloviční  úvazky  do  konce
příštího  roku. Doporučili  jsme  žádost  staršovstva  sboru  ve  Veselí  na  ordinaci  bratra
Miloše Dědiče, který již dříve absolvoval tříleté seniorátní vzdělávání a čeká ho zkouška
před  Synodní  radou.  Bylo  schváleno  rozdělení  pololetních  odměn  kazatelům
z personálního fondu. Na dvacet úvazků jsme obdrželi 63 tisíc Kč. Na příští schůzi v úterý
25.  listopadu  budou  pozváni  předsedové  poradních  odborů,  abychom  s nimi  probrali
přípravu seniorátní neděle plánované na 28. května 2017 do Nosislavi. 

2. Granty a mikroprojekty. Seniorátní výbor dostal za úkol vyjádřit se k žádostem, které sbory
podaly ke Grantové komisi Synodní rady. Z našeho seniorátu vzešly celkem čtyři žádosti
(Svitavy 2x, Nosislav a Vanovice). Všechny žádosti jsme po jejich prostudování doporučili.
Dále  jsme  rozhodovali  o  osmi  žádostech  o  mikroprojekty,  které  nám  byly  doručeny
v řádném termínu. K dispozici bylo 80.635 Kč a součet žádostí činil 116 tis Kč. Seniorátní
výbor se proto rozhodl uspokojit žádost PO pro děti z vlastních prostředků (10.000 Kč) a
žádosti farních sborů snížil o cca 25 %. Na základě rozhodnutí SV bude na mikroprojekty
přidělena sborům tato částka:  Boskovice (Piáno pro boskovický kostel) 9000 Kč,  Brno –
Židenice  (Klubovny  z kanceláří)  15.000  Kč,  Klobouky  u  Brna (Elektronické  rámečky)
11.000 Kč,  Rovečné (Příměstský tábor) 7.635 Kč,  Znojmo (Hudební nešpory) 12.000 Kč,
Moravská  Třebová (Noc  kostelů)  11.000  Kč,  Vanovice  (doprovodný  nástroj  YAMAHA)
15.000 Kč. Podmínkou bude dodržet 20 % spoluúčast. 

3. Na sobotu 12. listopadu je svoláno 2. zasedání 41. konventu brněnského seniorátu do
Blahoslavova  domu  v Brně  (Lidická  č.  79).  Jednání  začne  v 8  hodin.  Materiály  na
konvent rozešle předsednictvo do 31. října na e-mailové adresy jednotlivých konventuálů.
Prosíme  kazatele,  aby  zkontrolovali,  zda  materiály  všem  došly,  případně  je  předali
náhradníkům. 

4. Pastorální konference kazatelů bude  8. listopadu ve sboru  ČCE Brno I, Opletalova 6.
Program:  Homiletické poznámky a kázání  -  Maritn  Litomiský –  Krátký  program – Katka
Rybáriková. Zprávy seniora. Druhý program: Štěpán Brodský, manažer pro etické řízení
Diakonie ČCE. Další pastorální konference bude 6. prosince.

5. První adventní neděli 27. listopadu proběhne na základě usnesení konventu ve sborech
brněnského seniorátu  sbírka na střediska Diakonie v Brně a Kloboukách u Brna, jejíž
výnos bude rozdělen rovným dílem mezi obě zmíněná střediska. 

6. Narozeniny  v listopadu mají:  sestra  Olga  Paynová,  farářka  na  rodičovské  dovolené,
bytem  v Olešnici  na  Moravě  a  bratr  Tomáš  Rozbořil,  kurátor  ve  Vanovicích  (60.  let).
Přejeme jim hojnost radosti a pokoje od Pána Boha.
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