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KVĚTEN 2018
1.

Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi 23. dubna a projednal běžnou agendu. Kromě jiného
jsme se zabývali i úkolem konventu, povolat na poloviční úvazek seniorátního faráře mládeže.
Seniorátní výbor nyní jedná s vážnou zájemkyní o toto místo a hledá potřebné finanční prostředky
k jeho obsazení. Příští schůze seniorátního výboru bude tentokrát v úterý 29. května v 16:30. Od
17:30 jsou pozváni synodálové ke společné přípravě na synod, který proběhne ve dnech 31.
května až 2. června.

2.

Pastorální konference kazatelů bude v úterý 15. května ve sboru Brno – Husovice. Program:
Homiletické poznámky a kázání: Jana Gruberová. Krátký program: Jana Hofmanová. Druhý program:
Marta Sedláčková, Děti a bohoslužby. Vedení: Ondřej Ruml. Další pastorální konference kazatelů
před letními prázdninami bude ve středu 13. června v Kloboukách u Brna (s hosty
z bratislavského seniorátu SECAV).

3.

Seniorátní školka mládeže s názvem „Proč nejsme jedno“ bude ve sboru v Olešnici ve dnech 4. –
6. května (pátek – neděle).

4.

Seniorátní neděle se připravuje na 3. června ve sboru Brno II (Blahoslavův dům, Lidická č. 79).
Téma: ČCE +- 100 let. Kázat bude farář David Najbrt, bohoslužby budeme slavit s večeří Páně.
Po nich bude následovat program pro účastníky každého věku. Pro dospělé především přednáška Petra Slámy Sedm tváří ČCE - její úsměvy i úšklebky, pro děti množství dalšího
programu. Odpolední program připravují poradní odbory seniorátu. Oficiální pozvánku s
programem obdrží sbory v nejbližších dnech.

5.

Proběhlo první setkání seniorátního vzdělávání laiků (21.4.), kterého se zúčastnilo přes dvacet
bratří a sester. Účastníci byli seznámeni s podmínkami tohoto dvouletého kurzu a dohodli se na
způsobu jeho průběhu a organizace. Úvodní pobožnost bratra seniora a přednáška Jaroslava
Vítka jsou dostupné ve zvukové podobě na stránkách seniorátu. Další setkání bude 19. května
v Blahoslavově domě a další zájemci se ještě mohou přihlásit.

6.

Podzimní seniorátní konference se připravujeme na sobotu 24 listopadu ve sboru Brno II,
jejím tématem bude vysluhování večeře Páně dětem.

7.

Nově zvolení starší byli v dubnu pověřeni ve sborech Vanovice a Boskovice. Pravidelné
vizitace proběhnou v tomto roce ve sborech Brno - Židenice, Klobouky a Dambořice.

8.

Ve sboru Boskovice byla zvolena kurátorkou sestra Marta Pražanová.

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 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 květnu mají bratr Bohuslav Šimek, dříve kurátor ve Veselí, sestry Eva Pilátová,
emeritní farářka, bytem v Brně, Milena Hauserová, pastorační pracovnice v Brně II, Henrieta
Hlubinková, dříve kurátorka v Boskovicích a bratr Petr Běhávka, kurátor v Nikolčicích. Přejeme
jim hojnost radosti a pokoje od Pána Boha.

