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PROSINEC 2016

1. Seniorátní  výbor se  sešel  ke  svému  jednání  22.  listopadu.  První  část  byla  věnována
přípravě  seniorátní  neděle  28.5.2017  v Nosislavi,  ke  které  byli  přizváni  předsedové
poradních odborů seniorátu. Během února by se měla objevit první verze programu. 
V další  části  schůze jsme probírali  usnesení konventu a úkoly,  které zadal seniorátnímu
výboru.  Členové  SV  si  rozdělili  sbory,  do  kterých  pojedou  na  jaře  přijmout  slib  nově
zvolených členů staršovstva. Navrhli jsme tři bratry a jednu sestru z řad kazatelů na sociální
výpomoc z fondu Tabita, který pro nás shromažďují německé evangelické církve. Sbory v
Brně  -  Židenicích  a  v Břeclavi  byly  požádány  o  příspěvek  na  personální  fond  pro
seniorátního faráře. Byly schváleny a potvrzeny prodejní smlouvy nepotřebných pozemků
sborů v Rovečném a ve Vanovicích.  Vanovskému sboru byla  doporučena jeho žádost  o
půjčku z JTD na financování opravy modlitebny v Moravské Chrastové.

2. Další  jednání seniorátního výboru je plánováno na pondělí  16. ledna 2017. V případě
potřeby však může seniorátní výbor projednat a vyřídit vaše žádosti elektronicky.

3. Seniorátní shromáždění (konvent) brněnského seniorátu jednal ve svém 2. zasedání
v sobotu  12.  listopadu  v Brně,  Blahoslavově  domě.  Jeho  usnesení  vám  zasíláme
v samostatné příloze. 

4. První  neděli  adventní 27.11.  proběhne ve  všech sborech našeho seniorátu  chrámová
sbírka ve prospěch středisek Diakonie v Brně a v Kloboukách u Brna. Dopis Diakonie
k této sbírce s informacemi o jejím konkrétním využití rovněž najdete v samostatné příloze.

5. Podpis  darovacích smluv na mikroprojekty a převod přidělených finančních prostředků
proběhne až v lednu roku 2017.   

6. Pastorální  konference  kazatelů bude  6.  prosince ve  sboru  ČCE Brno  II,  Lidická  79
(Blahoslavův dům).  Program: Homiletické poznámky a kázání –  Ondřej Macek. – Krátký
program –  Martina  Zuštinová.  Zprávy  seniora.  Druhý  program:  Radka  Včelná.  Téma:
Některá  témata  v  nové  agendě  aneb  minové  pole  liturgie  v  ČCE.  Další  pastorální
konference bude 10. ledna 2017 ve sboru ČCE Brno - Židenice.

7. Narozeniny  v prosinci  mají:  bratr  Bohumír  Posolda,  kurátor  v Břeclavi,  sestry  Anna
Sejbalová, kurátorka v Rovečném, Lenka Freitingerová, farářka ve Vanovicích, Jaroslava
Kordiovská,  pastorační  pracovnice v Kloboukách,  Jana Kalusová,  emeritní  farářka,  18.
prosince oslaví  98. narozeniny bratr  emeritní  farář  Jan Pokorný.  Přejeme jim dar Boží
radosti a pokoje.

8. Pro všechny připojujeme přání: Pokojný advent a radostné vánoce!
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