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ZÁŘÍ 2017

1. Seniorátní  výbor  se setká  k pravidelné  schůzi  v pondělí  18.  září.  V rámci  přípravy  podzimního
zasedání seniorátního konventu (11.11.) bude k jednání pozváno předsednictvo konventu.

2. Naše sbory.  Ve sboru v Břeclavi  byl  od 1 září  zvolen farářem bratr David Najbrt,  kterého tímto
vítáme do našeho seniorátu a vyprošujeme jemu a jeho rodině Boží požehnání v novém působišti.
Až dosud sloužil bratr David Najbrt ve sboru v Kostelci nad Orlicí.

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. 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.

5. 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. 

6. 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. 

7. Bratr senior Jiří Gruber se po ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti na sklonku července
opět vrátil do služby.

8. Celocírkevní shromáždění k 500. výročí světové reformace bude v neděli 10. září v Ratiboři u
Vsetína. Podrobné informace jsou dostupné ve sborech a na webových stránkách ČCE. 

9. Pojďme spolu  -  Brněnský seniorát  ČCE a Matice velehradská zvou všechny zájemce, mladší  i
starší,  jednotlivce,  páry  i  rodiny  na ekumenickou  pěší  pouť  z  Brna do  Nosislavi  po  památných
místech židlochovického panství,  která v minulosti  spojovala i  dělila.  Cílem pouti  je připomenout
soužití katolíků a evangelíků, Čechů a Němců na jižní Moravě a nabídnout příležitost ke společné
modlitbě a zpěvu na těch místech, jež se v minulosti stávala často místem bolestného rozdělení a
nepochopení. Ekumenická pouť začíná v sobotu 14. října 2017 v 8.30 sraz na mostě u soutoku
Svratky a Svitavy (parkoviště u Olympie) a v 9 hod. je začátek pouti na špici mezi oběma řekami.
Podrobnosti jsou na samostatné pozvánce – v příloze.

10. Narozeniny v září mají sestra Marie Melicharová, pastorační pracovnice v Brně I, bratři Jiří Bureš,
farář  v Boskovicích  a  Václav  Matoulek,  kurátor  v Brně  I  a  sestra  Martina  Zuštinová,  farářka
v Kloboukách. Přejeme jim radost a obnovu sil k dobrému dílu v jistotě, že je doprovází Boží milost.

11. Přejeme dobrý začátek nového pracovního období všem žákům a učitelům.
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