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ZPRAVODAJ BNĚNSKÉHO SENIORÁTU                         ZÁŘÍ 2018 
 

1. Řádná schůze seniorátního výboru se připravuje na pondělí 17. září (v 15.30). Kvůli přípravě 
seniorátního konventu se počítá s účastí předsednictva konventu. 
 

2. Seniorátní výbor žádá staršovstva, aby nejlépe ještě v zářijové schůzi projednala navrhované změny 
Církevního zřízení, na základě informací, které sbory obdržely ve sborové zásilce. 
 

3. Ve sboru Vanovice byla od 1. srpna zvolena farářkou sestra Anna Peltanová a synodní rada ČCE 
potvrdila její volbu. Máme radost z její přítomnosti v našem seniorátním společenství a přejeme jí 
přítomnost Ducha svatého, mnoho sil a radosti v dobré službě. Instalační shromáždění je plánováno na 18. 
listopadu odpoledne.  
 

4. Synodní rada ČCE schválila žádost seniorátního výboru o pokyn k volbě sestry vikářky Ivy Květonové za 
seniorátní farářku pro mládež brněnského seniorátu od 1. října do nejbližšího zasedání seniorátního 
konventu (připravuje se na 10. listopadu). 
 

5. Ve sboru Brno I jsou od 1. září ustanoveny jako pastorační pracovnice (na částečný pracovní úvazek) 
sestry Marie Melicharová a Marie Matoulková. 
 

6. Žádosti o příspěvek z Fondu pomoci BS k úhradě personálního fondu mohou být podány i v tomto roce. 
Sbory, které se rozhodnou o příspěvek požádat, nechť podají žádost nejpozději do 15. září (formulář 
žádosti je v příloze). 
 

7. Granty ČCE 2019. Sbory, které budou podávat Synodní radě žádosti na výzvy 2019 (viz web e-cirkev.cz), 
přiloží stanovisko seniorátního výboru jako povinnou přílohu. Žádosti posílejte k vyjádření seniorátnímu 
výboru na adresu svbs@evangnet.cz nejpozději do 15. září. SV zašle vyjádření zpět nejpozději do 24. září. 
Žádosti pro SV nemusí obsahovat povinné přílohy. Včasné podání kompletní žádosti na adresu Synodní rady 
je zodpovědností sborů (do 1. října). Seniorátní výzva na mikrogranty bude zveřejněna v říjnu.  
 

8. Pastorální schůze kazatelů se připravuje na 11. září v 9h ve sboru Brno-Husovice. Program: Kázání: 
Štěpán Hájek. Krátký program: Martin Horák. Druhý program: Rozhovor o pastorálkovém setkávání. 
Vedení schůze: Filip Keller. 
 

9. Sbor v Dambořicích si při bohoslužbách 2. září připomene 130 let od posvěcení modlitebny 
v Dambořicich a 122. výročí  posvěcení modlitebny v Násedlovicících. Kázat bude bratr senior Jiří 
Gruber a k 100. výročí vzniku ČCE promluví sestra Ester Pučálková.  
 

10. Seminář pro výpomocné kazatele se připravuje na dny 12.-14. října v Lázech (sbor Kateřinice). 
Přednášející: far. Radmila Včelná, téma semináře: „Bohoslužby včera, dnes a zítra, rozhovor, 
s výhledem k nové agendě.“ Vhodné i pro zájemce, kteří se k činnosti výpomocného kazatele teprve 
připravují. Cílem semináře je podpora výpomocných kazatelů, jejich odborný rozvoj i jejich vzájemné 
propojování. Bližší informace a přihlášky u předsedy PO Vladimíra Svobody 
(vladimir.svoboda@zksvoboda.cz). Opakujeme prosbu o brzké přihlášky. 
 

11. Podzimní školka mládeže se připravuje na 19.-21. října.  Podzimní seniorátní konference bude v 
sobotu 24 listopadu ve sboru Brno II, jejím tématem bude vysluhování večeře Páně dětem. 
 

12. Narozeniny v září mají sestra Marie Melicharová, pastorační pracovnice v Brně I, bratři Jiří Bureš, farář 
v Boskovicích a Václav Matoulek, kurátor v Brně I a sestra Martina Zuštinová, farářka v Kloboukách. 
Přejeme jim radost a obnovu sil k dobrému dílu v jistotě, že je doprovází Boží milost. 
 

13. Přejeme dobrý začátek nového pracovního období všem žákům a učitelům. 
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