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LEDEN 2017

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

2. Na základě Řádu výchovy a vzdělávání v církvi čl.7 odst 5 jmenuje seniorátní výbor od 1.
ledna 2017 nový  Seniorátní odbor mládeže (SOM) podle výsledků voleb, které mládež
vykonala na svém seniorátním shromáždění 22. října v Miroslavi. Členy nového poradního
odboru  jsou:  Zuzana Ryšavá (Miroslav).  Jakub Němec (Boskovice),  Jan Dědič  (Veselí),
Markéta Ryšavá (Miroslav),  Tomáš Ryšavý (Miroslav),  Hana Průdková (Brno II)  a  virilní
členkou  sestra  farářka  Alexandra  Jacobea.  Náhradnicemi  jsou:  Adéla  Bednaříková
(Miroslav),  Jitka Rašínová (Brno II)  a Eva Freitingerová (Vanovice).  Předsedkyní nového
SOMu byla zvolena sestra Zuzana Ryšavá, místopředsedou bratr Jakub Němec. Seniorátní
výbor si vysoce váží dosavadní práce tohoto odboru a přeje nově jmenovanému kolektivu
Boží požehnání, zajímavé nápady invenci a radost z vydařených setkání. 

3. V příloze najdete výsledky adventní  seniorátní sbírky na Diakonii,  která byla rozdělena
rovným dílem mezi střediska v Brně a v Kloboukách u Brna. Celkově tato sbírka usnesená
konventem vynesla částku  70.186 Kč. V minulém roce 2015 to bylo 71. 355 Kč a v roce
2014 68.083 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

4. Pastorální konference kazatelů bude  10. ledna ve sboru  ČCE Brno Židenice.  Vedení:
Ondřej  Ruml.  Program: Homiletické poznámky a kázání  Jarmila Řezníčková.  –  Krátký
program David Sedláček. –  Zprávy seniora. – Druhý program:  "Biblické hodiny - jak a
kde? Jak kde." Moderovaný rozhovor s úvodními příspěvky. Moderuje Martin Horák. Další
pastorální konference bude 14. února ve sboru Brno I.

5. Sbory, kde se bude na jaře roku 2017 konat volba staršovstva nebo jeho části, se domluví
s pověřenými členy seniorátního výboru na vhodném datu slibu: Brno I (Miroslav Maňák),
Dambořice (Miroslav Maňák), Hustopeče (Ondřej Ruml), Klobouky (Jiří Gruber), Moravská
Třebová ( Filip Keller), Nikolčice (Ondřej Ruml a Znojmo (René Pikna).   

6. Narozeniny v lednu mají:  sestra  Alexandra Jacobea, farářka v Brně II,  bratři  Jaroslav
Kučera,  kurátor  v Brně  II,  Vladimír  Zikmund,  synodní  kurátor  ČCE,  kurátor  v Brně
Husovicích, Martin Horák, farář v Brně II,  Josef Solnička, kurátor v Nikolčicích (80 let), a
sestry Jana Gruberová, farářka v Dambořicích a Olga Tydlitátová, emeritní farářka, bytem
v Brně. Přejeme jim mnoho dobrých dnů v moudré a radostné jistotě Boží blízkosti.

7. Radost a pokoj ve vánočním čase, novou naději  a hojnost požehnání v roce Páně
2017 !
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