
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU LISTOPAD 2022

1. Seniorátní výbor se sešel k jednání 3. listopadu v Brně. Souhlasil s povoláním
Jakuba Marka za pastoračního pracovníka ve sboru Brno I (plný úvazek od 1.1.2023 do
31.12.2024) a s prodloužením úvazku pastorační pracovnice Marty Markové v Brně II
(do prosince 2023). SV též projednal rozdělení odměn kazatelům a kazatelkám za druhé
pololetí.

2. Doufáme, že všichni konventuálové dostali materiály k jednání konventu, který se
sejde v sobotu 12. listopadu od 9 hodin v Brně na Opletalově 6. Program je k dispo-
zici na seniorátních stránkách.

3. Souběžně s konventem proběhne Konfivíkend. Začíná už v pátek 11. listopadu.
Konfirmandi budou mít zajištěný program až do konce jednání konventu. Přihlašování do
7. listopadu. Více na stránkách mládeže https://embs.cz/

4. V neděli 13. listopadu od 15 hodin bude v kostele sv. Prokopa v Letovicích
Ekumenická bohoslužba na památku obětí dopravních nehod. Plakát přikládáme.

5. Plánovaná seniorátní konference bude 26. listopadu od 9:30 v Blahoslavově domě
(Lidická 79, Brno). Hostem bude Adam Csukás, předseda komise SR pro reformu
správy církve. Tématem bude reforma seniorátů. Více v samostatné pozvánce. Rádi
bychom vás povzbudili k účasti. Jak jinak společně hovořit o budoucnosti církve?

6. Pastorální konference kazatelů bude v úterý 8. listopadu v Brně I. Zahájí Jana
Potočková, kázání přednese Ida Tenglerová. V druhé části programu budeme společně
hledat podněty a nápady k adventním kázáním na konkrétní biblické texty.

7. Děkujeme sborům, které přislíbily příspěvek do Seniorátního fondu pomoci
(Znojmo, Brno - Husovice). Z loňska zůstalo na fondu 9.337,-. Pro uspokojení žádané
podpory (sbor v Nikolčicích žádá ve výši 23 tis. korun z celkového odvodu 95tis.),
potřebujeme ještě necelé tři tisíce.

8. SV doporučil žádosti sborů o čerpání podpory z Diakonických a rozvojových
projektů (DaRP). FS Miroslav: Instalace FVE na střeše fary ČCE Miroslav. FS Brno I:
„Ať přijdou, aby se můj dům naplnil.“ (L 14,23): kostel jako šance; dvouletý projekt. FS
Nosislav: Fotovoltaika na faru v Nosislavi. FS Brno-Husovice: FVE pro úspory elektrické
energie a plynu ve sboru. FS Břeclav: Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo. FS
Brno II: Efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

9. SV obdržel žádosti o podporu v rámci seniorátních mikroprojektů pro budování
sborů a misii. Bylo podáno 7 žádostí ze sborů Boskovice, Brno I, Brno II, Brno -
Husovice, Heršpice, Klobouky, Silůvky v celkové výši 130 tisíc korun. K rozdělení máme
82 tisíc.

10. Narozeniny v listopadu bude mít sestra Lia Ryšavá, kurátorka v Miroslavi a bratr
Tomáš Rozbořil, synodál z Vanovic. Přejeme jim Ducha moudrosti a naděje.

Přejeme jim i vám všem Ducha plný adventní čas.
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