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1. Seniorátní výbor  se sešel na své pravidelné schůzi 27. března. Vyjádřil spokojenost s průběhem
presbyterní konference a seniorátním setkáním mládeže Člobrdo. Seniorátní výbor provedl kontrolu
evidenčních  dotazníků  a  vyzval  některé  sbory  k jejich  opravě  a  doplnění.  Kontrola  výkazů
hospodaření  a  rozpočtů  dosud  probíhá.  Seniorátní  výbor  vydal  souhlas  s prodejem  parcely
v Kloboukách u Brna na výstavbu nového objektu chráněného bydlení.

2. Zvukový záznam přednášky a obrazová prezentace přednášky bratra faráře Michala Devečky o
Martinu Lutherovi je dostupný na webových stránkách našeho seniorátu.

3. Kazatelé. Ve sboru Brno I byl sborovým shromážděním znovu zvolen farář Jiří Gruber (2018-2020) a
ve sboru v Silůvkách sestra Martina Kadlecová. Dlouhodobé studijní  volno bylo potvrzeno bratru
Davidu Sedláčkovi a sestře Saše Jacobea. 

4. Naše sbory. Nová staršovstva byla zvolena ve sborech Dambořice, Hustopeče, Klobouky u Brna
Nikolčice a Znojmo. Volbu poloviny staršovstva vykonalo sborové shromáždění v Brně I., doplňující
volbu  sborové  shromáždění  v  Miroslavi.  Slib  nově  zvoleného  staršovstva  do  rukou  členů
seniorátního výboru se konal ve sborech Nikolčice a Hustopeče (9.3) a chystá se ve sboru Klobouky
(2.4.), Znojmo (23.4.) a Brno I (23.4.).

5. Noví kurátoři:  Ve sboru Nikolčice byl zvolen kurátorem bratr Petr Běhávka, ve sboru Dambořice
bratr Jaroslav Matula a ve sboru Miroslav sestra Lia Ryšavá.  

6. Výpomocní kazatelé. Sborová shromáždění v Brně - Židenicích a ve Veselí zvolila na návrh svých
staršovstev výpomocné kazatele Borise Tančeva a Miloše Dědiče. Oba zvolení bratři  na základě
provedené volby mohou být nyní ordinováni ke službě výpomocných kazatelů.

7. Jeronymova jednota:  Žádosti o dar ze sbírky JJ bude třeba podat tak jako vždy do konce měsíce
dubna na adresu jednatele bratra Jaromíra Klimka. K žádosti je třeba doporučení člena stavebního
odboru. 

8. Diakonie. Ředitel brněnského střediska Diakonie ČCE bratr Jan Soběslavský ukončil k 31.3. svou
práci ve středisku a začíná pracovat  jako ředitel  (celé)  Diakonie ČCE. Přejeme mu mnoho sil  a
moudrosti. Na ředitelské místo v brněnském středisku byla ustanovena sestra Lenka Svobodová ze
sboru ČCE v Nosislavi.

9. Výroční  sborová  shromáždění  měla  ve  všech  sborech  proběhnout  do  konce  měsíce  března.
Zápisy z jejich jednání,  výkazy o hospodaření  a evidenční  dotazníky za r.  2016 sbory odevzdají
vytištěné a podepsané seniorátnímu výboru (do dvou týdnů od konání sborového shromáždění). 

10. Pastorální  konference  kazatelů bude  18.  dubna ve  sboru  Brno  -  Židenice  (termín  posunut
vzhledem k velikonočním svátkům). Hosty budou kazatelé východomoravského seniorátu. Začátek
v 9h.  Začátek:  bohoslužby  se  sv. večeří  Páně.  Pokračování:  „Čím  žijeme  v seniorátech“  (dva
referáty). „K čemu jsme“ (rozhovor ve skupinách). Společný oběd. 

11. Narozeniny v dubnu mají  sestra Jana Hofmanová,  farářka v Brně I,  bratři  Ondřej  Macek,  farář
v Nosislavi,  Jindřich Mach,  dřívější kurátor v Miroslavi,  David Sedláček,  farář v Miroslavi, sestra
Olga Smetanová, kurátorka ve Znojmě, bratři  Vladimír Lukl, kurátor v Nosislavi,  Kamil Vystavěl,
člen seniorátního výboru. Přejeme jim mnoho radosti a nových sil v jistotě ustavičné Boží blízkosti.
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