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BŘEZEN 2018
1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi 26. února. Projednal běžnou agendu a doporučil synodní
radě udělit dispens od setrvání na sboru bratru Ondřeji Rumlovi, který kandiduje od září 2019 ve sboru
Nové Město na Moravě. Seznámili jsme se zprávou bratra Daniela Blažka o jeho kaplanské službě ve
věznici v Břeclavi. Další schůze seniorátního výboru bude v pondělí 19. března.
2. Výkazy hospodaření sborů za r. 2017 s návrhem rozpočtu na rok 2018 se vyplňujte na evangnetu a
měly být uzavřeny do konce února, aby seniorátní výbor mohl provést jejich kontrolu. 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.
3. Evidenční dotazníky za rok 2017 se vyplňují také na evangnetu a bylo třeba je uzavřít do konce února
a po jejich schválení staršovstvem je odeslat podepsané spolu se zápisem výročního shromáždění.
4. Presbyterní konference se koná v sobotu 10. března od 9 hodin, ve sboru Brno I (Opletalova 6).
Přednášku na téma: „Klikatá cesta k založení ČCE a její následná kalvinizace“ přednese Pieter
Moreé z ETF UK. Následovat bude rozhovor a zprávy ze seniorátu.
5. Pastorální konference kazatelů bude 6. března v 9 hodin ve sboru Brno I, (Opletalova 6). Program:
Homiletické poznámky a kázání: Jiří Gruber. Krátký program: Jiří Bureš. Zprávy seniora. Druhý
program: Vladimír Hauser, téma: Hlasový projev při bohoslužbách. Vedení: Martin Horák.
Seniorátní výbor k těmto konferencím zve i pastorační pracovnice podobně jako všechny výpomocné
kazatele.
6. Další pastorální konference kazatelů budou v pondělí 9. dubna v Kroměříži, v úterý 15 května
v Brně – Husovicích a ve středu 13. června v Kloboukách u Brna (s hosty z bratislavského
seniorátu SECAV).
7. Nový cyklus vzdělávání laiků bude zahájen v sobotu 21. dubna od 8:30 ve sboru Brno I,
(Opletalova 6). Zatím se přihlásilo dvacet zájemců a před zahájením se ještě mohou hlásit další.
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.
8. Volby staršovstva proběhnou na jaře ve sborech Vanovice a Boskovice. Vizitace proběhnou ve
sborech Brno - Židenice, Klobouky a Dambořice.
9. Sbor v Hustopečích zve zájemce z ostatních sborů seniorátu na víkendový pobyt na Blažkově
ve dnech 8. -10. června. Téma víkendu je Misie moravských bratří u původních obyvatel Ameriky.
10. 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. Další
shromáždění k výročí založení sboru budou 2. září v Nikolčicích (150 let) a v Dambořicích.
11. Narozeniny v březnu mají bratři Pavel Kašpar, farář ve Znojmě, Dušan Lacko, dříve kurátor
v Silůvkách, Ivo David, farář v Moravské Třebové, Miroslav Maňák, seniorátní kurátor, Tomáš
Vostřák, kurátor v Kloboukách, sestra Radmila Včelná, farářka v Brně – Židenicích, bratr Petr
Carda, dříve kurátor ve Svitavách, a sestra Marta Švandová, dříve kurátorka v Olešnici. Přejeme
jim ustavičnou Boží pomoc ve všem dobrém.

