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PROSINEC 2017
1.

Seniorátní výbor (SV) měl svou pravidelnou schůzi v pondělí 27. listopadu. Proběhly vizitace v e sborech Brno –
Husovice, Nosislav a Svitavy. Zástupci SV potvrdili kupní smlouvy na prodej modlitebny v Litobratřicích a smlouvu
o věcném břemeni, kterým byl zatížen Husův dům v Nosislavi (kanalizace z Chráněného bydlení). Sborům
v Hustopečích a Nosislavi byl přiznán příspěvek na cesty administrátorky. Byly schváleny nové nájemní smlouvy
většiny kazatelů a odeslány Synodní radě. Bratr farář David Najbrt byl jmenován za člena poradního odboru pro
práci s dětmi. Seniorátní výbor rozhodl o osobních příplatcích kazatelů na rok 2018 podle nové metodiky Synodní
dary, která přihlíží k rozsahu sborové práce. Průměrná výše příplatku je 1.500 měsíčně na úvazek a v minulosti
byl všem kazatelům přiznán v jednotné výši. Příští schůze seniorátního výboru bude v pondělí 15. ledna 2018.

2. Seniorátní konvent. Zápis z jeho jednání byl vyhotoven, verifikován a v nejbližší době bude rozeslán všem
konventuálům. Unesení konventu jsou v příloze a do sborů bude zaslán schválený rozpis celocírkevních a
seniorátního repartic.
3. Seniorátní kalendář byl doplněn o zbývající data a je přílohou tohoto zpravodaje. Avizované setkání
kurátorů bude v sobotu 17. února 2018 ve sboru Brno I dopoledne. Očekáváme, že se ho z každého
sboru zúčastní kurátor a místokurátor.
4. První neděli adventní 3. prosince vykonáme z rozhodnutí konventu ve všech sborech našeho seniorátu
chrámovou sbírku ve prospěch středisek Diakonie v Brně a v Kloboukách u Brna. Dopis Diakonie k této sbírce
s informacemi o jejím konkrétním využití byl již rozeslán a najdete ho i v v samostatné příloze. Sbírku prosím
odveďte do 10. prosince na účet seniorátu 1349614309/0800 a jako variabilní symbol zvolte 913xxxx (číslo sboru).
5. 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).
6. Žádáme naše staršovstva, která tak dosud neučinila, aby seniorátnímu výboru co nejdříve sdělila, jaký
zájem by byl v jejich sboru o nový tříletý cyklus vzdělávání laiků, jehož absolutorium a doporučení
staršovstva opravňuje zájemce přihlásit se ke zkoušce výpomocného kazatele.
7. Do konce listopadu se sbory, kterým byl přiznán mikrogrant na rok 2017, zavázaly poslat zprávu o využití tohoto
daru. Dosud tak učinily sbory Klobouky u Brna, Brno Židenice, Moravská Třebová a Rovečné.
8. Seniorátní výbor rozhodl o udělení mikrograntů na rok 2018. Obdržely je sbory: Silůvky, Klobouky u Brna,
Brno I, Brno - Židenice, Břeclav a Boskovice - všechny v požadované výši.
9. Naše sbory. V sboru v Moravské Třebové proběhla volba staršovstva, které složilo slib 5. listopadu. Ve
sboru Brno II bylo prodlouženo místo pastorační pracovnice do konce roku 2018. Pověření nové
pastorační pracovnice sestry Daniely Chladilové ve sboru Vanovice proběhne v neděli 10.12.
10. Pastorální konference kazatelů bude 12. prosince v 9h ve sboru Brno II. Program: Homiletické
poznámky a kázání: Martina Zuštinová. Krátký program: Martina Kadlecová. Druhý program: doc. Jiří
Mrázek o Kázání na Hoře. Vedení: Filip Keller. Příští pastorální schůze bude 9. ledna. Seniorátní výbor
k těmto konferencím zve i pastorační pracovnice podobně jako všechny výpomocné kazatele.
11. Narozeniny v prosinci mají: bratr Bohumír Posolda, kurátor v Břeclavi, sestry Anna Sejbalová,
kurátorka v Rovečném, Jaroslava Kordiovská, pastorační pracovnice v Kloboukách, Jana Kalusová,
emeritní farářka, bytem v Brně, 18. prosince oslaví 99. narozeniny bratr emeritní farář Jan Pokorný.
Přejeme jim novou Boží blízkost, požehnání a pokoj.
12. Seniorátní výbor vám všem přeje pokojný advent a radostné vánoce!

