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ČERVEN 2017
1.

Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi 29. května. Vzal na vědomí zprávy ze seniorátu, mj.
o úspěšném průběhu seniorátní neděle v Nosislavi a seniorátní školky mládeže na Blažkově. Přijal
informace seniorátní Jeronýmovy jednoty (sbory tyto informace obdržely v dopise).

2.

Naše sbory. Ve sboru v Silůvkách byl zvolen novým kurátorem bratr Petr Matuška. Ve sboru ve
Veselí byl zvolen novým kurátorem bratr Josef Trnka.

3. Výpomocní kazatelé. V neděli 14. května byli ve sboru ČCE ve Veselí pověřeni ke službě slova a
svátostí nově zvolení výpomocní kazatelé Boris Tančev a Miloš Dědič.
4.

Jeronýmova jednota: Sbírka darů JJ měla být vykonána v průběhu měsíce května; sbory ji k tomuto
datu měly uzavřít a hlášení o výsledku poslat pokladníkovi bratru Petru Zajícovi (zajic@rikfer.cz).
Seniorátní shromáždění JJ se připravuje na neděli 18. června ve sboru v Miroslavi, Sbory k němu
vysílají své zvolené zástupce. Jednání proběhne po službách Božích, které začínají v 8:30.

5. 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 má být vyhlášena v červnu, a to v dvojnásobném objemu než loni.
Seniorátní mikroprojekty budou vyhlášeny až koncem roku, aby se na ně sbory mohly připravit.
K tomuto zpravodaji přikládáme pozvání s programem a přihláškou.
6. Pastorální konference kazatelů bude společně s bratislavským seniorátem ECAV na Slovensku, a
to ve středu 14. června v Bratislavě. Program připravili slovenští hostitelé, v jeho rámci představí
Evanjelické lýceum a Evanjelický dom starostlivosti v Bratislavě.
7. Příští schůze seniorátního výboru se připravuje na pondělí 26. června v Brně.
8. Bratr senior Jiří Gruber je pro onemocnění v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Ve sboru Brno I
jej po dobu pracovní neschopnosti zastupuje sestra farářka Jana Hofmanová. V seniorátních
úředních záležitostech se obracejte na náměstka seniora, bratra Filipa Kellera, faráře ve
Svitavách.
9. Narozeniny v červnu mají sestra Gabriela Horáková, kaplanka AČR, bratři Ondřej Ruml, farář
v Rovečném, Pavel Stehlík, kurátor v Hustopečích, Daniel Blažek, kaplan vězeňské služby,
„půlkulaté“ narozeniny mají dva kazatelé: bratři Jiří Gruber, farář v Brně I, senior brněnského
seniorátu a Filip Keller, farář ve Svitavách, náměstek seniora, dále mají narozeniny sestra Věra
Konečná, kurátorka ve Svitavách, a bratři Pavel Freitinger, farář ve Vanovicích, a Ctirad Novák,
emeritní farář, bytem v Brně. Přejeme jim mnoho dobrých dnů, zdraví, obnovu sil, hojnost darů
Ducha svatého.
10. K tomuto zpravodaji přikládáme informace ze 3. zasedání synodu ČCE, které se konalo v Praze ve
dnech 18.-20. května tr. Informace připravil bratr farář Jiří Bureš. Přehled zpráv ze synodu lze nalézt
rovněž na webových stránkách synodcce.cz . Sbory již dříve obdržely v zásilce z ÚCK slovo synodu
k nadcházejícím volbám.

