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ČERVENEC A SRPEN 2017

1. Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi 26. června. Administrátorem sboru ve Vanovicích po
odchodu manželů Freitingerových byl jmenován bratr farář Jiří Bureš z Boskovic (od 1. srpna). Příští
řádná  schůze  seniorátního  výboru  se  připravuje  na  pondělí  18.  září  v Brně.  V rámci  přípravy
podzimního  zasedání  seniorátního  konventu  (11.11.)  bude  k jednání  pozváno  předsednictvo
konventu.

2. Naše sbory. Ve sboru ve Vanovicích ukončí v průběhu letních prázdnin svou službu sestra farářka
Lenka  Freitingerová  a  bratr  farář  Pavel  Freitinger.  S vděčností  za  jejich  dlouholetou  službu  ve
sborech  našeho  seniorátu  a  celém  seniorátním  společenství  jim  přejeme,  ať  je  na  nových
působištích doprovází Boží požehnání a hojnost darů Ducha svatého.

3. Nájmy v kazatelských bytech. SV připomíná,  že do konce roku 2017 mají  sbory a faráři/jáhni
uzavřít nájemní smlouvy v souladu s příslušnou směrnicí synodní rady (pokud stávající smlouvy této
směrnici nevyhovují). Smlouvy je třeba poslat SV k vyjádření tak, aby je mohl SV včas projednat.
Jejich  platnost  nechť  je  stanovena  od  1.  ledna  2018,  tj.  souběžně  s  ohlášeným  navýšením
kazatelských  mezd.  Dohoda  faráře/jáhna  a  sboru  o  výši  a  způsobu  úhrad  plnění  spojených  s
užíváním bytu má být dle dané směrnice obsažena v nájemní smlouvě.

4. Jeronýmova jednota:  Seniorátní  shromáždění  JJ se  sešlo  v neděli  18.  června ve sboru ČCE
Miroslav.  Zúčastnilo se ho 21 delegátů z 20 sborů. Z celkové sbírky (téměř 524 tisíc Kč) byly dvě
třetiny odeslány do ústředí. Ze zbývající části obdržely dle svých požadavků dar sbory v Moravské
Třebové  (24.995), Znojmě  (30.000) a Vanovicích (60.000). Žádosti sborů v Prosetíně a Brně –
Židenicích byly s doporučením odeslány do ústředí. Děkujeme všem dárcům!

5. Žádosti o příspěvek z Fondu pomoci BS k úhradě personálního fondu mohou být podány i v tomto
roce. Sbory, které se rozhodnou o příspěvek požádat, nechť podají žádost do 15. září tr.

6. Granty ČCE 2018. Sbory, které budou podávat Synodní radě žádosti na výzvy 2018 (viz web e-
cirkev.cz),  musí přiložit  stanovisko seniorátního výboru jako povinnou přílohu. Žádosti  posílejte k
vyjádření seniorátnímu výboru na adresu  svbs@evangnet.cz nejpozději  do úterý 5. září včetně,
SV zašle  vyjádření  zpět  nejpozději  v  pondělí  11.  září.  Žádosti  nemusí  být  úplně kompletní  (SV
nekontroluje ostatní povinné přílohy apod.). Důležité je, aby byly jasné všechny hlavní parametry
(zvláště oddíly 2 a 4 v žádostech). Včasné podání kompletní žádosti na adresu uvedenou ve výzvě
je  zodpovědností  sborů  (do  15.  září)  Budeme  rádi,  když  i  tyto  pošlete  v  kopii  na  adresu
svbs@evangnet.cz. Seniorátní výzva na mikrogranty bude zveřejněna až v říjnu. 

7. Pastorální konference kazatelů bude  12. září v 9 hodin ve sboru Brno – Husovice. Program:
Kázání:  David Sedláček. Krátký program:  Ondřej Ruml. Druhý program:  Ondřej Macek: Několik
inspirací z Lutherovy poimenické praxe. Vedení:  Martin Horák. Další termíny pastorálních schůzí:
10. října, Brno – Židenice. 14. listopadu, Brno I. 12. prosince: Brno II. 

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. Celocírkevní shromáždění k 500. výročí světové reformace bude v neděli 10. září v Ratiboři u
Vsetína.  Podrobné informace jsou dostupné ve sborech a na webové stránce ČCE e-cirkev.cz.
Zájemce  upozorňujeme  na  možnost  přihlásit  se  k noclehu  v nedalekém  zařízení  Diakonie  ČCE
(Bystřice p. Hostýnem), přihlášky přijme Ústřední církevní kancelář ČCE.
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10. Narozeniny v červenci mají bratři  Josef Adámek,  dříve kurátor v Kloboukách,  Miroslav Dobeš,
dříve  kurátor  v  Dambořicích,  Jiří  Šimsa,  seniorátní  farář,  sestra  Marta  Židková,  spirituálka  a
vyučující  EA,  bratr  Jaroslav  Matula,  kurátor  v Dambořicích,  sestry  Jarmila  Řezníčková,  farářka
v Heršpicích,  Iva Květonová, pastorační pracovnice v Nosislavi.  Narozeniny v srpnu mají sestry
Kateřina Rybáriková, jáhenka v Nikolčicích a Hustopečích, Debora Hurtová, farářka v Prosetíně a
Olešnici,  bratři  Jaroslav  Fučík,  kurátor  v Prosetíně,  Štěpán  Hájek,  farář  v Brně  –  Husovicích,
Martin  Litomiský,  jáhen  ve  Veselí,  Daniel  Maláč,  kurátor  v Heršpicích.  Přejeme  jim  Boží
obdarování moudrostí, radostí, vírou a nadějí. 

11. Přejeme vám všem krásné léto, čas na odpočinek a obnovu sil k dobré službě.


