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1. Seniorátní výbor se sešel 15. ledna. Věnoval se přípravě, plánování a hodnocení seniorátních setkání,
které připravuje spolu se svými  poradními  odbory.  Bratr  farář  Ondřej  Ruml  představil  přípravy na
seniorátní neděli, která se bude konat 3. června ve sboru Brno II a bude věnována stému výročí naší
církve. V tomto roce se plánují pravidelné vizitace ve sborech Brno - Židenice, Klobouky a Nikolčice.
Sliby staršovstev budou ve sborech Boskovice a Vanovice. Sborům, kterým byly přiznány mikrogranty
na rok 2018, byly rozeslány darovací smlouvy. Seniorátní výbor doporučil žádost staršovstva sboru ve
Vanovicích o rozšíření úvazku pastorační pracovnice sestry Daniely Chladilové a synodní rada této
žádosti vyhověla od 1. února 2018. Seniorátní výbor doporučil žádost sboru v Nosislavi o příspěvek
z nadačního fondu Věry Třebické - Řivnáčové na projekt evangelický breviář. Bratr farář Martin Horák
informoval seniorátní výbor o plánech na přístavbu Blahoslavova domu. Byl odeslán dopis Synodní radě
ve věci povolání seniorátního faráře pro mládež. Příští schůze seniorátního výboru je plánována na
pondělí 26. února. 

2. Setkání kurátorů a kurátorek  bude v sobotu 17. února ve sboru Brno I od 9 do 14 hodin.
Očekáváme, že se ho z každého sboru zúčastní kurátor/ka, jeho/jí  zástupce nebo jiný člen/ka
staršovstva. Pozvánka byla rozeslána dříve a kurátory/ky prosíme o potvrzení účasti. 

3. Výkazy hospodaření sborů za r. 2017 s návrhem rozpočtu na rok 2018 se opět vyplňují na evangnetu
a měly by být uzavřeny do konce února, aby seniorátní výbor mohl provést jejich kontrolu. Připomínáme
sborům nutnost dodržet tento termín. Podepsané výkazy s uzávěrkou roku 2017 a rozpočtem na rok
2018, schválené výročním shromážděním, pošlete spolu se zápisem sborového shromáždění do 14
dnů od jeho konání na adresu seniorátního výboru.

4. Evidenční dotazníky za rok 2017 se vyplňují také na evangnetu a je třeba je uzavřít do konce února a
po jejich schválením sborovým shromážděním odeslat podepsané spolu se zápisem. 

5. Pastorální  konference kazatelů bude  13.  února v 9 hodin ve sboru Brno II  (Blahoslavův
dům).  Program:  Homiletické  poznámky a  kázání:  Ivo  David.  Krátký  program:  Pavel  Kašpar.
Druhý  program:  Radka  Včelná,  téma:  Doprovázení  umírajících,  jejich  blízkých,  a  rovněž
spolupracovníků v hospici. Vedení: Jarmila Řezníčková. Seniorátní výbor k těmto konferencím
zve i pastorační pracovnice podobně jako všechny výpomocné kazatele. 

6. Nový  tříletý  cyklus  vzdělávání  laiků bude  zahájen  po  velikonocích.  Zatím  se  přihlásilo  ke
dvaceti zájemcům a další se ještě mohou hlásit. Vedením a organizací tohoto vzdělávání byla
pověřena sestra farářka Radka Včelná spolu s dalšími spolupracovníky. Absolutorium tohoto kurzu
a doporučení staršovstva bude opravňovat jeho účastníky k tomu, aby se přihlásili  ke zkoušce
výpomocného kazatele. Kurs je však otevřen všem zájemcům o vzdělávání laiků v ČCE.

7. Sbor ve Svitavách připravuje v neděli  4.  března slavnostní  shromáždění  k 70.  výročí  sboru.
Hostem bude bratr synodní senior Daniel  Ženaty.  Sbor v Rovečném si  24. června připomene
120. výročí postavení kostela. Hostem na kazatelně bude bratr senior Jiří Gruber 

8. Narozeniny v únoru má bratr Josef Valenta, emeritní farář ve Svitavách. Přejeme mu, ať jej dobrá
Boží moc každodenně doprovází a chrání.
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