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BŘEZEN 2017

1. Seniorátní výbor.  Členové a náhradníci seniorátního výboru byli na své únorové schůzi
seznámeni  s výsledky  seniorátního  hospodaření  v roce  2016,  které  skočilo  přebytkem
3.484,25 Kč a bude předloženo ke schválení listopadovému konventu. Byl schválen prodej
pozemku ve sboru ve Veselí a odsouhlasena nájemní smlouva farního bytu v Hustopečích a
budovy kazatelské stanice v Morkůvkách (sbor Klobouky u Brna). Byly podepsány smlouvy
na  seniorátní  mikroprojekty,  a  sbory  tak  mohou  čerpat  přidělené  peníze  z církevních
restitucí.  Byl  udělen  dispens  od překážky  příbuzenství  při  volbě  do  staršovstva  sborům
v Nikolčicích, ve Znojmě, v Brně I a v Miroslavi. 

2. Kazatelé.  Seniorátní  výbor  doporučil  Synodní  radě  udělit  dlouhodobé  studijní  volno  (3
měsíce) bratru  Davidu Sedláčkovi,  který ho využije ke kontaktnímu studiu na teologické
fakultě v Heidelbergu a sestře Alexandře Jacobea, která plánuje během prázdnin duchovní
obnovu na poutní cestě Camino de Santiago.

3. Naše sbory. Ve sboru Svitavy byla po rezignaci dosavadního kurátora bratra Petra Cardy
zvolena novou kurátorkou sestra Věra Konečná. Nová volba kurátora se chystá také ve
sboru v Miroslavi, kde rezignoval bratr Jindřich Mach.

4. Výpomocní  kazatelé.  Na  základě  úspěšně  vykonaných  zkoušek  před  Synodní  radou
mohou sborová shromáždění v Brně - Židenicích a ve Veselí na návrh svých staršovstev
provést volbu výpomocného kazatele, která je podmínkou udělení ordinace bratřím Borisi
Tančevovi a Miloši Dědičovi. 

5. Diakonie. Seniorátní výbor se sešel k únorové schůzi v prostorách střediska Diakonie ČCE
v Brně na Hrnčířské 27. Po seznámení s historií a současností střediska a rozsahem jeho
služeb  se  členové  SV  vydali  na  prohlídku  budovy,  kterou  Brněnský  seniorát  Diakonii
dlouhodobě pronajímá a v níž právě končí stavba venkovního výtahu a dvorní fasády. Vše
nám představil  současný ředitel  střediska bratr  Jan Soběslavský a členové seniorátního
výboru  vyslovili  svou spokojenost  i  obdiv  k dosavadnímu rozvoji  střediska i  jeho dalším
plánům.

6. Výkazy o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 měly být na Evangnetu
vyplněny do konce února. Do stejného data bylo třeba vyplnit také Evidenční dotazníky za
rok  2016.  Po  schválení  výkazů  a  evidenčních  dotazníků  na  sborovém shromáždění  je
odevzdejte vytištěné a podepsané seniorátnímu výboru. 

7. Presbyterní konference se připravuje na sobotu 11. března ve sboru Brno I, Opletalova 6.
Přednášejícím bude farář CČSH v Hovoranech Mgr. Michal Devečka PhD, který promluví
k letošnímu výročí Martina Luthera. Sbory již obdržely pozvánku, kterou ještě přikládáme.

8. Pastorální  konference  kazatelů bude  21.  března ve  sboru  Brno  II  (termín  posunut
vzhledem k jarním prázdninám). Začátek v 9h. Program:  Homiletické poznámky a kázání,
Kateřina Rybáriková. Krátký  program:  Ondřej  Macek.  Zprávy seniora. Druhý program:
Martin Horák, téma: Tvorba kázání - moderovaný rozhovor.  Vedení: Martin Horák.

9. Narozeniny v březnu mají bratři  Pavel Kašpar,  farář ve Znojmě,  Dušan Lacko, kurátor
v Silůvkách, Ivo David, farář v Moravské Třebové, Miroslav Maňák, seniorátní kurátor, Petr
Carda, kurátor ve Svitavách, a sestra Marta Švandová, kurátorka v Olešnici. Přejeme jim
hojnost Božího požehnání. 
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