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ŘÍJEN 2017
1. Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi v pondělí 18. září. K první části jednání bylo pozváno
předsednictvo konventu. V další části byla potvrzena předchozí korespondenční jednání. Seniorátní
výbor doporučil všechny žádosti sborů o podporu z grantového systému ČCE pro rok 2018 a rozeslal
je do sborů. Podobně doporučil i tři žádosti Evangelické akademie s poznámkou, že nemůže potvrdit
úzkou spolupráci, protože zřizovatelem EA v Brně je povšechný sbor. Do 15. září nepřišla ze sborů
žádná žádost o podporu ze seniorátního fondu pomoci. Seniorátní výbor doporučil žádosti o
prodloužení míst pastoračních pracovnic ve sborech Klobouky u Brna a Brno I. Příští schůze
seniorátního výboru bude v pondělí 23. října.
2. Seniorátní konvent (3. zasedání 41. konventu) bude v sobotu 11. listopadu v Brně, Blahoslavově
domě. Staršovstva žádáme, aby do 2 října potvrdily, případně doplnily jména konventuálů a
předsedové PO zaslali své zprávy. Do 9. října potřebujeme znát vyjádření staršovstev ke změnám
CZ, vyjádření k změně názvu církve a také případné návrhy na konvent (resp. synod). Pokud máte
schůzi staršovstva po tomto termínu, odešlete svá vyjádření obratem. Tématem konventu bude
rozhovor na synodem uložené téma: Postavení farářů a farářek v církvi. Konventní materiály
budou rozeslány na e-mailové adresy poslanců konventu do konce října.
3. Seniorátní setkání. Ve dnech 20.-22. října se koná školka mládeže ve sboru Svitavy pod názvem
Sexualita pšššt! Ve stejném termínu se koná vzdělávání našich výpomocných kazatelů
v Daňkovicích.
4. Naše sbory. Synodní rada zřídila nové místo pastoračního pracovníka ve sboru ve Vanovicích a od
1. října ustanovila na toto místo na 50 % úvazek sestru Danielu Chladilovou.
5. Instalace. Ve sboru v Břeclavi nastoupil od 1. září nový kazatel bratr farář David Najbrt. Slavnostní
instalace se bude konat v neděli 29. října ve 14:30.
6. 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). Seniorátní výbor k tomu poslal do všech sborů vzorové smlouvy a svá
doporučení. Návrhy smluv je třeba elektronicky poslat SV k vyjádření pokud možno do konce října,
aby je SV mohl projednat a odsouhlasit. Pak je třeba čtyři podepsané výtisky doručit Seniorátnímu
výboru (např. na konventu), který je postoupí Synodní radě.
7. Mikrogranty 2018. Sbory již obdržely výzvu seniorátního výboru k podávání žádostí o mikrogranty
spolu s formulářem žádosti. Žádosti na předepsaném formuláři je třeba podat do 15. listopadu 12:00
elektronicky svbs@evangnet.cz a současně i písemně na adresu SVBS, 602 00 Brno,
Opletalova 6. Nejnižší částka, o níž lze žádat činí 5.000 Kč, nejvyšší 30.000 Kč. Spoluúčast je
nejméně 20% z celkového rozpočtu.
8. Pastorální konference kazatelů bude 10. října v 9 hodin ve sboru Brno – Židenice. Program:
Kázání: Jan Zámečník. (Biblické texty: Ž 55; L 22,čý-53.) Krátký program: Jiří Šimsa. Druhý
program: Sixtus Bolom-Kotari: „Bojí se evangelíci krásy?“ Vedení: Ondřej Ruml. Další termíny
pastorálních schůzí v tomto roce: 14. listopadu, Brno I. 12. prosince: Brno II.
9. Pojďme spolu – Cílem ekumenické pěší pouti z Brna do Nosislavi po památných místech
židlochovického panství je 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 v příloze. Zájemce prosíme, aby se
přihlásili.
10. Narozeniny v říjnu mají bratr Pavel Trumpeš, církevní pracovník na odpočinku, bytem v
Boskovicích, sestry Naděje Popelářová, emeritní kazatelka, bytem v Brně, Jana Kašparová,
emeritní kazatelka a vyučující na EA, bytem ve Znojmě, Dobromila Malachová, kurátorka
v Moravské Třebové. Přejeme jim, ať je Pán Bůh věrně doprovází, každodenně je chrání a žehná jim.

