Brněnský seniorát
Českobratrské církve evangelické
602 00 Brno, Opletalova 6
542 211 453, 776 216 072
brno1@evangnet.cz
brnensky-seniorat@evangnet.cz
http://brnensky-seniorat.evangnet.cz
PROSINEC 2009
1. Seniorátní výbor v novém složení se sešel na své první schůzi 30.11. 2009. Svým předsedou zvolil
seniora Jiřího Grubera a místopředsedou seniorátního kurátora Vladimíra Zikmunda. Do předsednictva
Jeronymovy jednoty byl delegován Miroslav Maňák (dosud byl Jiří Gruber). SV vyjádřil přání, aby se jeho
schůzi pravidelně účastnili i náhradníci SV a podle možností se podíleli na jeho práci a úkolech. Byla
doporučena žádost bratra Jana Zahradníka ze sboru v Rovečném, který se na schůzi osobně představil,
vstoupit do vikariátu v roce 2010. Byl sestaven seniorátní kalendář. SV podpořil žádost střediska
Diakonie v Brně o příspěvek na vestavbu podkroví u nadačního fondu Věry Třebické - Řivnáčové. Před
dokončením je seniorátní adresář sborů, kazatelů, kurátorů a účetních. Jednali jsme také o místech
pastoračních pracovníků v seniorátě. Schůze se konala po dlouhé době naposledy v Blahoslavově domě
a napříště bude probíhat v prostorách sboru Brno I na Opletalově 6. Sboru Brno II děkujeme, že tu po
dlouhá léta nalézal SV útočiště a i nadále tu zůstane uložena seniorátní knihovna. Seniorátní výbor
současně vyjádřil svůj dík bratru Jaroslavu Vítkovi, který pracoval v SV v různých funkcích po dlouhou
řadu let. Členové SV a náhradníci si rozdělili patronát nad jednotlivými sbory a oblastmi práce seniorátu:
Jiří Gruber
Brno I, Dambořice, Klobouky, vizitace sborů
Vladimír Zikmund
Husovice, Veselí, Břeclav, práce s laiky
Ondřej Titěra
Miroslav , Hrabětice, Znojmo, Silůvky, POEM
Miroslav Maňák
Židenice, M. Třebová, Heršpice, JJ, hospodaření
Jaroslav Coufal
Prosetín, Rovečné, Nosislav, pastorálky
Pavel Freitinger
Svitavy, Olešnice, práce s dětmi
Kamil Vystavěl
Vanovice, Boskovice, varhaníci, pěvecké sbory
René Pikna
Brno II, Nikolčice, Hustopeče, mládež
2. Pastorální konference bude v úterý 8. prosince v 9:00 ve sboru Brno – Husovice. Kázáním poslouží
sestra Jana Špinarová na text Lukáš 3,1-18 a recenzi bude mít Jarmila Řezníčková Krátký program
očekáváme od Lenky Freitingerové. Hlavní přednášku bude mít prof. Pavel Filipi na téma Kapitoly
z liturgiky.
3. Instalace nově zvoleného seniorátního výboru bude v neděli 24. ledna ve 14:30 v Červeném
kostele v Brně. Instalační akt vykoná synodní senior a synodní kurátorka. K těmto bohoslužbám zveme
celý seniorát, zejména bratry kazatele a kurátory jednolitých sborů. Svou účast přislíbil brněnský biskup
ŘKC Vojtěch Cikrle, biskup CČSH Petr Šandera a další hosté z ekumeny. Po skončení bohoslužeb Vás
zveme na setkání s bratrem synodním seniorem a synodní kurátorkou, kteří představí nejbližší plány a
úkoly synodní rady.
4. Seniorátní kalendář:
pověření nového SV
setkání kurátorů
setkání účetních
setkání předčitatelů
setkání POEM
presbyterní konference
Noc kostelů
školka mládeže
seniorátní rodinná neděle
sen. shromáždění JJ
Pastorálky
Schůze SV

24. ledna
14:30
Brno I, Červený kostel
30. ledna,
9:00
Brno - Husovice
30. ledna
9:00
Brno I
20. února
9:00
Brno II
27. února
9:00
Brno I
13. března
9:00
Brno – budova EA, Šimáčkova 1
28. května
předběžné datum
28.- 30.května
Blažkov
30.května.
Nosislav
červen
Klobouky u Brna
12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6.
4.1., 25.1., 22.2., 29.3., 26.4.

5. Seniorátní sbírka na Diakonii pro střediska v Brně na Hrnčířské a v Betlém v Kloboukách u Brna
proběhla první adventní neděli. Výnos této sbírky posílejte na účet SV 13 49 61 43 09 / 0800 nejpozději
do 10. prosince, abychom ji mohli střediskům předat ještě v tomto kalendářním roce. Jako variabilní
symbol uveďte 913200 … (číslo vašeho sboru).
6. Narozeniny. V prosinci oslaví životní jubilea Lenka Freitingerová, Romana Špačková, Jana Kalusová,
Jana Špinarová a Jan Pokorný. Přejeme jim pevné zdraví, Boží požehnání a radost ze života.
7. Mimořádný synod Tentokrát se sešel poprvé v historickém prostoru Betlémské kaple, kde již loni
církev oslavila své 90. narozeniny. Dopolední část byla pracovní. Na řádném zasedání v květnu nebylo
možné schválit finanční uzávěrku povšechného sboru, protože účetnictví, jak bylo dosud vedeno na
ústředí církve, bylo natolik nepřehledné, že musí být prověřováno několik let nazpátek. I když ani nyní
ještě není celková revize uzavřena, synod hospodaření schválil s tím, že konečná zpráva revizorů za rok
2008 bude podána spolu se zprávou za rok 2009 jarnímu zasedání synodu v roce 2010.
Ve věci zpronevěry panem Vladimírem Prokopem byl synod seznámen s rozsudkem Městského
soudu a zprávou bratra Pavla Stolaře, která odhaduje, že po vrácení větší částky peněz a zabavených
věcí, bude celková škoda činit asi 1,5 milionu Kč a bude vymáhána v rámci exekučního řízení.
Větší diskuse se rozproudila nad materiálem, který se zabýval návrhy, jak nadále spravovat
celocírkevní rekreační střediska (Běleč, Herlíkovice, Jánské Lázně, Luhačovice), kde se koná většina
církevních kurzů a vzdělávacích akcí. Provoz některých středisek je ztrátový Z pléna se ozvaly hlasy, že
materiál nebyl předem projednán s kuratorii ani správci středisek, ojedinělé hlasy doporučovaly střediska
prodat. O věci se bude dále jednat.
V závěru jednání se nepodařilo vyřešit pilný návrh obsahující prosbu Diakonie, aby jí církev
poskytla překlenovací půjčku na provoz jejich středisek do začátku roku, než se vyjasní výše dotací od
státu. Tuto půjčku by bylo možné poskytnou například z rezervy personálního fondu. Vzhledem k tomu,
že nebyla jasná výše půjčky ani její záruky, hlasování bylo odloženo a je možné, že začátkem roku 2010
svoláno další mimořádné zasedání synodu v této věci.
Po dobrém obědě jsme se sešli ke slavnostnímu zasedání, při němž byla instalována v květnu
zvolená synodní rada. Nejprve se rozloučili odstupující členové (M. Čejková, P. Prosek, P. Klinecký a M.
Rejchrt ). Posledně jmenovaný vyjádřil zřetelnou úlevu a radost, že má své veslo komu předat. Svým
nástupcům popřál, aby v této službě prožili něco z obecenství svatých. Kázání staronového synodního
seniora Joela Rumla mělo za základ příběh o uzdravení ženy, která trpěla dvanáct let krvácením. Joel
její uzdravení a očištění přirovnal k církvi, která se dotýká Krista, aby jím byla osvobozována a
očišťována pro službu tomuto světu.
Nečekaným vrcholem slavnostních bohoslužeb se stalo vystoupení předsedy vlády Jana
Fischera. Pronesl zamyšlení nad významem osobní víry a jejím dopadem do společenského dění.
V úvodu se přihlásil k tradici judaismu a zdůraznil, že Bůh dal každému z nás svobodu volby mezi
dobrem a zlem. Spolu s tím však také odpovědnost, jakou cestu si zvolíme. Náboženství v tom nabízí
člověku pomoc a staletími prověřená pravidla a hodnoty jako je soucit, láska a naděje
Za nejhorší zlo dnešní doby označil fanatismus, který degraduje víru na pouhou ideologii. Ta nás
zbavuje svobody od Boha a nabízí pouze hotová řešení. Církve, které v minulosti tolik bojovaly za
svobodu vyznání, by nyní měly společně čelit falešným vírám a ideologiím, které probouzejí nenávist.
Stejně tak by měli burcovat proti sobeckému uzavírání se do sebe sama.
Předseda vlády zdůraznil, že víra v Boha pro něj znamená posilu, aby jako nepolitik dokázal řídit
tuto zemi. Lidé dnes přestávají věřit ve smysl politiky a demokracie. V takových chvílích je pro něj víra
střelkou kompasu, která mu ukazuje, kam se vydat. Pozvání na synod naší církve přijal rád. Je to i pro
něj osobně příležitost, aby si „dobyl baterky“. Jeho vystoupení bylo přijato dlouhotrvajícím potleskem.
Další pozdrav pronesl předseda Ekumenické rady církví bratr Pavel Černý. Zdůraznil, že nyní
mají církve v naši zemi nebývalou míru svobody, která je snad ještě větší než v USA. Žit a pracovat
v této svobodě však není jednoduché. Připomněl verš z Př 29,18: Není-li žádného vidění, lid pustne, ale
blaze tomu, do zachovává zákon. Církev musí mít před sebou cíl. Svou vlastní vizi. K tomu vede jednak
rozhořčení nad tím, co je špatné a soucit s těmi, kteří trpí. Nejhorší je apatie a lhostejnost. Církev se má
hněvat nad tím, pro co se hněvá Bůh a plakat nad tím, nad čím Bůh pláče. Nově zvolené synodní radě
slíbil své modlitby. Zarážející bylo, že slavnosti se nezúčastnil ani jeden z biskupů římskokatolickíé
církve, pouze biskup Radkovský poslal omluvný dopis, který přečetla vedoucí tajemnice synodní rady
sestra Lydie Gallusová. Shromáždění trvalo dvě a půl hodiny a bylo doprovázeno zpěvem a hudbou
žáků církevní konzervatoře z Olomouce.
(jg)

