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LISTOPAD 2017
1. Seniorátní výbor (SV) měl svou pravidelnou schůzi v pondělí 23. října. První části jednání, kdy jsme
se věnovali přípravě konventu, se za předsednictvo konventu účastnila farářka Alexandra Jacobea
Byla schválena zpráva seniorátního výboru a návrhy rozpisu repartic a rozpočtu seniorátu na rok
2018 včetně návrhu seniorátního kalendáře. SV vyslechl zprávy o víkendovém vzdělávání
výpomocných kazatelů, podzimní školce mládeže a ekumenické pouti Pojďme spolu, které se
zúčastnilo více jak 50 osob. SV byl seznámen se zápisem řádné vizitace ve sboru v Brně Husovicích
a určil datum vizitace sboru ve Svitavách (28.11.) SV doporučil prodloužení místa pastorační
pracovnice ve sboru Brno II. Krátkodobé studijní volno senior udělil sestrám kazatelkám Janě
Hofmanové a Radce Včelné. Zástupci seniorátu potvrdili zřízení služebnosti ve prospěch Diakonie
na sborových nemovitostech sboru ČCE v Nosislavi. Senior informoval o službě deseti výpomocných
kazatelů v našem seniorátě, kteří za rok vykonali sedmdesát bohoslužebných shromáždění. Příští
schůze SV bude v pondělí 27. listopadu.
2. Seniorátní konvent (3. zasedání 41. konventu) bude v sobotu 11. listopadu v Brně, Blahoslavově
domě (Lidická ul. č. 79). Začátek v 9 hodin. Tématem konventu bude rozhovor na synodem
uložené téma: Postavení farářů a farářek v církvi. Konventní materiály byly v minulém týdnu
rozeslány poslancům konventu.
3. Seniorátní setkání – V sobotu 2. prosince od 9 hodin se v Blahoslavově domě v Brně koná
vzdělávání laiků. Naším hostem bude sestra farářka Drahomíra Dušková Havlíčková, která promluví
na téma: Mezilidské vztahy ve sboru a ve staršovstvu (etika, konflikty, supervize).
4. Naše sbory. Ve sboru v Moravské Třebové proběhla volba nového staršovstva. Kurátorkou zůstává
sestra Dobromila Malachová.
5. 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 nejprve elektronicky poslat SV k vyjádření, aby je SV mohl
projednat a odsouhlasit. Pak je třeba čtyři podepsané výtisky doručit seniorátnímu výboru, který je
postoupí Synodní radě.
6. 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 na adresu 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.
7. Pastorální konference kazatelů bude 14. listopadu v 9h ve sboru Brno I. Program: Kázání:
Radka Včelná. Krátký program: Filip Keller. Druhý program: David Sedláček, Úvod do světového
islámu. Vedení: Ondřej Ruml. Další pastorální schůze v tomto roce: 12. prosince, Brno II.
8. Bienále pro Diakonii bude letos opět v Blahoslavově domě v Brně (Lidická ul. č. 79) ve dnech 23.
– 26. listopadu.
9. Narozeniny v listopadu mají: sestry Olga Paynová, farářka na rodičovské dovolené, bytem
v Olešnici na Moravě, Lia Ryšavá, kurátorka v Miroslavi, a bratr Tomáš Rozbořil, kurátor ve
Vanovicích. Přejeme jim novou Boží blízkost, požehnání a pokoj.

