
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU ZÁŘÍ 2022

1. Seniorátní výbor se sešel k jednání 1. září v Brně. Na úvod byl přítomen Ondřej
Macek jako předseda konventu, jehož přípravě jsme se věnovali. Konvent bude v sobotu
12. listopadu v Brně. Pamatujte, prosíme, na odeslání vyjádření k řízení o změnách
církevního zřízení. Sbory také mohou posílat své návrhy k projednání na konventu. Vše
je třeba dodat do 10. října. Víc informací týkajících se přípravy konventu dostanete od
jeho předsedy Ondřeje Macka. SV souhlasil se zrušením kazatelské stanice
hustopečského sboru v Pasohlávkách. SV vyjádřil poděkování všem, kdo se podílejí na
akcích pro děti a mládež v našem seniorátu. Konkrétně jde o dva dětské tábory a
LeSeM na Blažkově a lesní brigádu na Kunvaldu. Vážíme si v této věci úzké spolupráce
s organizací YMCA a Brněnským SEMem. Od začátku září převzal administraci sboru v
Nosislavi David Sedláček z Miroslavi (dosud administrovala Radmila Včelná ze Židenic).
Příští jednání seniorátního výboru bude ve čtvrtek 29. září. Případné věci k projednání
posílejte nejpozději do 26. září.

2. Před námi je:

● 23. - 25. září - Sjezd mládeže v Ostravě
● 14. - 16. října - Školka mládeže v Nosislavi
● 14. - 16. října - Seminář pro výpomocné kazatele v Brně
● 12. listopadu - konvent Brněnského seniorátu v Brně
● 26. listopadu - Seniorátní konference v Brně

Všechny akce se snažíme aktualizovat v seniorátním kalendáři, na který se dostanete
přes seniorátní stránky.

3. Do 20. září se mohou sbory našeho seniorátu přihlásit o podporu ze seniorátního
fondu pomoci. Dosud seniorátní výbor žádnou žádost nezaznamenal. Pokud o žádosti
uvažujete, napište na adresu seniorátního výboru. O výši podpory rozhodne listopadový
konvent. Statut jsme posílali s červnovým zpravodajem.

4. Do sborů jste obdrželi výzvy k podávání žádostí na čerpání prostředků na Diakonické
a rozvojové projekty (DaRP). K těm je potřeba vyjádření seniorátního výboru, které
zasílejte do 25. září. Seniorátní výbor vedle toho vyhlašuje výzvu na podávání žádostí
na Mikrogranty, které je třeba podat do 31.října. Více v samostatné příloze.

5. Pastorální konference kazatelů bude v úterý 13. září v Brně Husovicích. Zahájí
Anna Peltanová, kázání přednese Marta Sedláčková. Hostem bude doc. Jan
Roskovec, děkan Evangelické teologické fakulty UK, který promluví na téma: Ježíšův
vjezd do Jeruzaléma: historie a teologie.

7. Narozeniny v září budou mít Jiří Bureš, farář v Boskovicích, Václav Matoulek,
kurátor v Brně I a Martina Zuštinová, farářka v Kloboukách u Brna. Ať je Pán Bůh
naplňuje moudrostí, radostí a pokojem.
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