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KVĚTEN 2017

1. Seniorátní  výbor  se 24.  dubna sešel  na své pravidelné schůzi,  k  níž  pozval  také synodály  ke
společné přípravě na jednání 3. zasedání 34. synodu, které bude 18. - 20. května v Praze. Sboru
v Brně I byla doporučena žádost Synodní radě o souhlas s investicí ve výši 12 milionů na stavbu
nové fary na Pellicově. Sbor v Kloboukách získal souhlas k předpokládanému prodeji pozemku na
stavbu nové budovy střediska Diakonie Betlém. 

2. Po dobu studia a dovolené v zahraničí faráře Davida Sedláčka ustanovil senior administrátorkou
sboru v Miroslavi farářku Martu Sedláčkovou, která zde bude pracovat na poloviční úvazek. 

3. Naše sbory. Ve sboru v Kloboukách u Brna byl zvolen novým kurátorem bratr Tomáš Vostřák. Ve
sboru ve Znojmě byla znovu zvolena kurátorkou sestra Olga Smetanová a ve sboru Hustopeče bratr
Pavel Stehlík. Ve sboru v Silůvkách rezignoval na funkci kurátora bratr Dušan Lacko a ve sboru ve
Veselí bratr Bohuslav Šimek. V nejbližší době provedou staršovstva novou volbu. 

4. Výpomocní kazatelé.  Ordinace nově zvolených výpomocných kazatelů Borise Tančeva a Miloše
Dědiče bude v neděli 14. května ve sboru ČCE ve Veselí. Při odpoledních službách Božích (začátek
v 15 hodin) je ke službě slova a svátostí jako výpomocné kazatele ustanoví synodní senior Daniel
Ženatý.

5. Seniorátní neděle  pod názvem Seniorátní souznění s Martinem Lutherem se bude konat 28.
května v Nosislavi. Začátek bohoslužby pro malé i velké je v 9 hodin - káže Radka Včelná. V 11
hodin následuje přednáška Ondřeje Macka: „Žít křesťanský život neznamená být zbožným ...“ a další
části programu, jehož podrobnosti najdete v příloze tohoto zpravodaje.

6. V sobotu 24. června se bude ve sboru Brno II, Lidická 79 konat seminář ke grantovému systému
ČCE, na němž promluví synodní kurátor Vladimír Zikmund. Doporučujeme, aby tam sbory vyslaly
své zástupce: zejména ty sbory, které budou chtít využít letošní výzvy Synodní rady na diakonické a
rozvojové  projekty,  která  bude  brzy  vyhlášena  v dvojnásobném  objemu  než  loni.  Seniorátní
mikroprojekty budou vyhlášeny až koncem roku, aby se na ně sbory mohly připravit.

7. Jeronymova jednota: Sbírka darů JJ má být vykonána v průběhu měsíce května.
 

8. Pastorální  konference  kazatelů bude  9.  května ve  sboru  Brno  –  Husovice.  Začátek  v 9h.
Program:  Homiletické  poznámky  a  kázání  –  Jiří  Šimsa.  Krátký  program  –  Debora  Hurtová.
Poznámky o teorii  a praxi večeře Páně ve starších dějinách a české reformaci –  Dušan Coufal
(přednáška,  rozhovor).  Vedení:  Jarmila  Řezníčková.   -  -  -   Pastorální  konference  kazatelů
v červnu se bude konat ve středu 14. června v Bratislavě. Seniorátní výbor připravuje společnou
cestu autobusem, o které budete včas  informováni.  

9. Příští schůze seniorátního výboru je plánována  v pondělí 29. května v Brně. 

10. Narozeniny v květnu mají bratr Bohuslav Šimek, kurátor ve Veselí, sestry Eva Pilátová, emeritní
farářka, bytem v Brně,  Milena Hauserová, pastorační pracovnice v Brně II,  Henrieta Hlubinková,
kurátorka v Boskovicích a Petr Běhávka, kurátor v Nikolčicích. Přejeme jim hojnost radosti a pokoje
od Pána Boha.
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