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ŘÍJEN 2011 
1. Seniorátní výbor se sešel 28. září. Do své schůze pozval členy předsednictva konventu, 

s kterými se věnoval přípravě konventu. Studijní volno od 3. do 7. října udělil senior sestře Martě 
Židkové. Místopředsedkyní správní komise sboru v Hraběticích byla jmenována sestra Rut 
Vesecká místo bratra Jána Nováka, který je dlouhodobě nemocen.  

2. Naše sbory. Ve sboru Brno II byla zvolena kazatelkou sestra Alexandra Hauserová, která se 
zde od 1. prosince stane druhou farářkou. Ve sborech v Nikolčicích a Hustopečích u Brna byla 
zvolena jáhenkou sestra Kateřina Rybáriková. Sbor v Olešnici převzal administrátor Jaroslav 
Coufal.  

3. Ordinace devíti nových farářů a jáhnů proběhne v neděli 2. října ve 14 hodin v Červeném 
kostele v Brně. Tři z nich budou působit v našem seniorátě. Kazatelé se mohou do talárů 
obléknout na faře na Opletalové 6.   

4. Instalace. Ve sboru v Břeclavi bude seniorem slavnostně uved v úřad faráře tohoto sboru bratr 
Jan Zámečník v neděli 6. listopadu ve 14:30. 

5. Pastorální konference kazatelů bude 11. října ve sboru  Brno II od 9 hodin.  Biblické zamyšlení 
bude mít Luděk Korpa. Pak budou pracovní skupiny, které se budou věnovat tématu Svědomí. 
Na seniorátní zprávy v 10:15 naváže přestávka. V druhém programu (od 11 hodin) shrne Ondřej 
Kolář hlavní téma a výsledek rozhovorů ve skupinách. Vedení: Romana Špačková. 

6. Seniorátní setkání. Setkání učitelů Neděních škol bude v sobotu 8. října od 9 hodin ve sboru 
v Brně Židenicích. Program připravuji Filip Keller a Daniela Bednaříková. Podzimní školka 
mládeže bude o víkendu 14. - 16. října ve sboru v Miroslavi. Téma: Křesťan v totalitě.    

7. Vzdělávání laiků. Druhé setkání se koná v sobotu 15. října již od 8:30 do 13:30 ve sboru Brno 
I, Opletalova 6. Tématem je vznik Starého zákona, charakteristika biblických knih, návrat 
z Babylona a mudrosloví (Př, Kaz, Jb, Pís). Přednáší sestra farářka Marta Židková. Setkání je 
otevřeno všem zájemcům.  

8. Konvent. Na sobotu 12. listopadu v 8:00 do sboru Brno II svolává předsednictvo konventu 
spolu se seniorátním výborem 1. zasedání 40. konventu. Jeho téma bude shodné s tématem 
příštího synodu: Malé sbory. Všechny sboru provedou volbu nových poslanců na konvent a 
zašlou jejich jména a adresy (včetně emailových) do 20 října na adresu seniorátního výboru. Do 
tohoto data je možné podávat také návrhy.      

9. Výročí. Sbor v Nosislavi zve na neděli 9. října 2011 na sborový den konaný při příležitosti 230. 
výročí založení sboru a 135. výročí postavení kostela. Při dopoledních bohoslužbách káže 
bratr synodní senior Joel Ruml. 

10. Diakonie.  Sbor v Kloboukách připravuje na sobotu 5. listopadu v 15 hodin slavnostní otevření 
nově opravené pobočky speciální školy v Morkůvkách za účasti senátora Stanislava Juránka a 
synodního seniora Joela Rumla.  

11. Seniorátní fond pomoci. Do 20. října mohou sbory ohlásit své dary. Dosud bylo do fondu 
přislíbeno 30.000 Kč a žádosti činí 35.000 Kč. Dary je možno posílat na účet seniorátního 
výboru. Jako variabilní symbol uveďte číslo sboru doplněné číslicí sedm.    

12. Žádosti o finanční podporu z celocírkevního fondu solidarity v roce 2012 (viz poslední 
sborová zásilka) je třeba zaslat seniorátnímu výboru nejpozději do 20. října, aby mohly být řádně 
projednány a postoupeny Synodní radě.    

13. Příští schůze SV bude 31. října a je na ni pozván dosavadní předseda konventu Marek 
Zikmund.  Svá podání a žádosti, prosíme, posílejte (možno i elektronicky) do pátku 27. října.   

14. Narozeniny. V říjnu oslaví výročí svého narození z kazatelů bratr Jan  Šimsa a sestra Miluše 
Nováková. Narozeniny bude mít také pastorační pracovnice Naděje Popelářová a bývalý 
zaměstnanec synodní rady Pavel Trumpeš. Přejeme jim Boží požehnání a radost ze života.    
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