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DUBEN 2018

1. Seniorátní  výbor měl  svou  řádnou  schůzi  19.  března.  S uspokojením  přijal  zprávu  o  průběhu
nedávných seniorátních akcí, jakými byla presbyterní konference a tzv. konfivíkend. Do seniorátního
kalendáře byla doplněna podzimní seniorátní konference, která bude věnována tématu vysluhování
večeře Páně dětem. Bude se konat 24.11. v Brně. Bratru Ondřeji Mackovi bylo uděleno krátkodobé
studijní volno a sestře Deboře Hurtové SV doporučil její žádost o tříměsíční studijní volno od června do
do srpna 2018. Seniorátní výbor jednal se Synodní radou o počtu úvazků seniorátních farářů a bylo nám
potvrzeno, že v Brněnském seniorátě jsou dvě plnočasová místa seniorátních kazatelů. Každé je nyní
obsazeno na poloviční úvazek. Seniorátní výbor proto zahájil na základě usnesení konventu jednání
s PO pro mládež a bude hledat vhodného kandidáta/ku na místo seniorátního faráře mládeže a finanční
zdroje, které s tím souvisejí.

2. Sešla se  seniorátní  pastýřská rada a zvolila svým novým předsedou -  po zesnulé sestře Janě
Slámové -  bratra Blahoslava Ryšavého. Dalšími jejími členy jsou bratři Jan Zámečník (místopředseda)
a Jiří Bureš. Případná podání adresujte na předsedu Blahoslava Ryšavého, Pod lesem 29, 664 48
Moravany.

3. Zápisy z jednání sborových shromáždění, podepsané výkazy s uzávěrkou roku 2017 a rozpočtem
na rok 2018, schválené výročním shromážděním, a také evidenční dotazníky za r.  2017 mají  být
poslány  písemně na  adresu  seniorátního  výboru  do  14  dnů  od  konání  sborového  shromáždění.
Žádáme  sbory,  aby  nám  zápisy  z výročních  shromáždění  poslaly  také  elektronicky  na  adresu
svbs@evangent.cz .

4. Zvukový záznam přednášky z presbyterní konference (pronesl Peter Morée z ETF UK 10. března
ke 100.  výročí  vzniku ČCE) je  zájemcům přístupný na webové stránce brněnského seniorátu na
Evangnetu.

5. Pastorální konference kazatelů bude tentokrát společně s kazateli Východomoravského seniorátu, a
to v pondělí 9. dubna v Kroměříži. Téma: Církevní svatby dnes: výzvy, možnosti, úskalí. Společnou
dopravu organizuje bratr Filip Keller. Další pastorální konference kazatelů budou v úterý 15 května
v Brně  –  Husovicích  a  ve  středu 13.  června v Kloboukách  u  Brna  (s  hosty  z bratislavského
seniorátu SECAV). 

6. Nový cyklus vzdělávání laiků bude zahájen  v sobotu 21. dubna od 8:30 ve sboru Brno I,
(Opletalova 6). Až do zahájení budou přijímány přihlášky k účasti. 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.

7. Volby staršovstva proběhnou na jaře ve sborech  Vanovice a Boskovice. Pravidelné  vizitace
proběhnou v tomto roce ve sborech Brno - Židenice, Klobouky a Dambořice. 

8. 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.

9. 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. 
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10. Narozeniny v dubnu mají sestra Jana Hofmanová, farářka v Brně I, bratři Ondřej Macek, farář
v Nosislavi,  David Sedláček,  farář v Miroslavi,  sestra  Olga Smetanová,  kurátorka ve Znojmě,
bratři  Vladimír Lukl, kurátor v Nosislavi,  Kamil Vystavěl, člen seniorátního výboru. Přejeme jim
mnoho radosti a nových sil v jistotě ustavičné Boží blízkosti.

11. Radostné velikonoce! 


