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1. Seniorátní výbor se sešel na své pravidelné schůzi 29. března. Nejprve hodnotil nedávná seniorátní
setkání (presbyterní konferenci a sejití zájemců o misi a evangelizační). Bližší informaci o těchto
setkáních najdete v příloze. Seniorátní výbor dokončil „inventuru“ všech seniorátních voleb a pověření,
aby měl evidenci, kdo pracuje v jakém odboru, funkci a kdy končí jeho mandát. Podobně si zpracoval
přehled o volebních obdobích kazatelů a staršovstev, aby mohl sledovat, kdy bude třeba přistoupit
k opakovaným volbám kazatelů a kde počítat se slibem nově zvoleného staršovstva. Dále vypracoval
přehled termínů konání seniorátních akcí, sbírek a dalších povinností během roku, který bude rozeslán
do všech sborů. SV dále jednal o výsledcích dotazníku ohledně seniorátního fondu pomoci sborům,
kterým chybí finanční prostředky na personální fond. Osmnáct sborů zřízení fondu podpořilo, tři sbory
jsou proti, dva se nevyjádřily. Do fondu by v tuto chvíli bylo ochotno přispívat šest sborů a dva by z něj
potřebovaly čerpat. SV připraví konečný návrh na zřízení fondu. Od 15. března nastoupila na třetinový
úvazek jako seniorátní farářka sestra Marta Žídková, která bude pracovat převážně v seniorátní
kanceláři a zastupovat seniora ve sboru Brno I. Synodní rada nám sdělila, že máme prozatím zastavit
potvrzování žádostí o pastorační pracovníky. Pravidla jejich povolávání se nově vytváří. Náš seniorát má
v současné chvíli na plný úvazek pastorační pracovnici ve sboru v Kloboukách (Zdena Říhová), na
poloviční úvazek ve sborech Brno I (Marie Melicharová) a Brno II (Naděje Popelářová a Marta Vařílková,
každá na čtvrt úvazku). Ve dnech 8.-10. dubna proběhne v Herlíkovicích setkání seniorů a seniorátních
kurátorů se synodní radou. Byl schválen zápis z vizitace sboru v Hustopečích (21.2.). Další vizitace bude
ve sboru v Heršpicích (2.5.). Členové SV navštívili sbory Znojmo, Moravská Třebová a Břeclav. Věnujte
pozornost semináři církevní hudby, bližší informaci rozeslal do sborů celocírkevní kantor. Na sobotu 18.
září se připravuje seniorátní setkání varhaníků a na 20. listopadu konvent.
2. Odložené pověření náměstka seniora bratra faráře Ondřeje Titěry se uskuteční v neděli 18. dubna
ve sboru v Miroslavi. Ustanovení provede náměstek synodního seniora bratr farář Pavel Kašpar, který
bude také kázat a slib nově zvoleného staršovstva přijme seniorátní kurátor Vladimír Zikmund.
3. Předsedou seniorátního výboru JJ byl zvolen bratr Miroslav Maňák. V nejbližších dnech přijde do
sborů dopis ohledně letošní sbírky darů, kterou je třeba vykonat do konce května. Žádosti o dar
podávejte do konec dubna (!) na adresu jednatele bratra Jaromíra Klimka na předepsaných formulářích,
které najdete na oficiálních stránkách Synodní rady.
4. Nová staršovstva byla zvolena ve sborech: Svitavy, Brno II, Miroslav a Olešnice. Ve sboru Miroslav
byl zvolen novým kurátorem bratr Jindřich Mach a místokurátorkou sestra Rut Vesecká. Ve sboru Brno II
zůstává kurátorem Jaroslav Kučera a místokurátorem Blahoslav Ryšavý. Na další období byli zvoleni
faráři Olga Tydlitátová a Jana Gruberová. Všechny volby seniorátní výbor potvrdil.
5. Sborům, které ještě neposlaly zápis z výročního shromáždění připomínáme, že podepsaný zápis
včetně příloh je třeba odeslat na adresu SV nebo odevzdat nejpozději na dubnové pastorálce.
6. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 13. dubna v 9:00 do Farního sboru ČCE Brno
Husovice. Netušilova 26. Vedení bude mít Marek Zikmund
I.
kázání a exegeze: Mk 16,9-15, Jaroslav Vítek, recenze Ondřej Ruml
II.
krátký program: Jiří Gruber
III.
seniorské zprávy
IV.
hlavní program: Marie Medková, Práce Oddělení mládeže při SR a její koncepce
7. Během dubna si postupně připomenou svá životní jubilea bratři: Jaroslav Vítek a Alois Němec.
Kulaté výročí oslaví bratr farář Ondřej Macek. Vyprošujeme jim od Pána Boha moudrost a dlouhá léta.

BYLO
Presbyterní konference tentokrát ve školních lavicích
Pod tímto názvem se v sobotu 13. března 2010 konalo setkání zástupců sborů našeho seniorátu ve
třídě budovy Střední zdravotnické školy Evangelické akademie v Brně-Líšni. Setkání zahájil v 9 hod.
biblickým slovem seniorátní kurátor Vladimír Zikmund.
Hlavní část programu tvořila přednáška „Práce
s mládeží v dnešních sociokulturních podmínkách“ Mgr.
Martiny Sklenářové, bývalé studentky školy, nyní
speciální pedagožky. Poutavě a velmi živě nás
seznámila s problémy, které přinesly polistopadové
změny v naší společnosti. Slovy „Chceme-li správně a
moudře vést naše děti, potřebujeme rozumět době, ve
které žijeme,“ uvedla své poznatky, které rozdělila do
těchto okruhů: Současná situace a její srovnání
s minulou – v rodině a ve škole, Nejčastější chyby ve
výchově dětí do 10 let a 10-18 let, Nejčastější potíže
teenagerů a Co můžeme pro naše děti udělat.
Jako chyby zmínila zbytečné stresování malých dětí právem volby (jídla, oblečení), přílišný důraz na
osobnostní rozvoj, používání ironie (malé děti ji nepochopí), dlouhý výchovný monolog místo jasně
řečeného požadavku, špatný nebo žádný příklad zvládání obtížné situace, zatěžování dětí problémy
dospělých, přílišnou ochranu dětí bez nesení důsledků zvoleného chování. U věkové kategorie 10-18 let
byly jako výchovné chyby uvedeny např. špatná komunikace, podceňování i přeceňování, podporování
nesamostatnosti, uplácení, omlouvání záškoláctví, ale i vyhrožování, vysmívání, ponižování, nedostatek
důvěry a nadhledu. Doporučila dávat dětem raději zážitky než věci, mluvit o špatném skutku místo o
špatném dítěti. V dnešním otevřeném světě je nutno stanovit dětem jasné hranice, které se s věkem
dítěte aktualizují. Máme si občas dovolit být „nedokonalým rodičem“.
Ve druhé části „Práce s věkově smíšenou skupinou dětí“ nám Mgr. Martin Čech prakticky ukázal, jak
pracovat s věkově smíšenou skupinou dětí, což odpovídá dětem v nedělní škole nebo při výchově
náboženství. Rozdělil nás do pěti skupin, které měly během 10 minut slepit z papíru co největší věž,
přičemž jednotliví členové týmu měli různá omezení: jeden nemluvit, druhý nepracovat, třetí sedět, další
pracovat jenom levou rukou. Potom jsme sestavovali zásady pro efektivní práci v týmu: mít společný cíl
a motivaci, správné rozdělení rolí, vzájemná důvěra a spolupráce, příprava a tvořivost, dobrá
komunikace a humor.
Během přestávky nás paní ředitelka Mgr. Hana Svobodová provedla školou. Obdivovali jsme zejména
moderní vybavení odborných učeben, počítačovou učebnu, tělocvičnu s posilovnou i úroveň sociálního
zařízení.
Ve třetí části nás ředitel Evangelické akademie Mgr. Martin Čech seznámil se šesti školami, jejichž
zřizovatelem je SR ČCE: Bratrská škola v Praze, EA VOŠ sociální práce a SOŠ v Praze, SOŠ sociální
EA v Náchodě, Konzervatoř EA v Olomouci. Následovala shrnující informace ředitelky školy a krátká
informace Mgr. Jany Kašparové o obsahu a způsobu výuky etiky na EA VOŠ sociálně právní v Brně a o
průběhu praxí od Mgr. Hany Netočné. Za Střední zdravotnickou školu EA v Brně jsme slyšeli vyjádření
k výuce etiky a křesťanství z úst Mgr. Míly Hadlačové a farářky Romany Špačkové. Ta nám také zahrála
na kytaru při závěrečné písni “Přemýšlej, děkuj a služ“, se kterou jsme se před 16 hod. rozjížděli do
svých domovů. Velký dík patří všem organizátorům této vydařené akce.
Jan Franců a Jana Slámová

Seminář pro předčitatele
V sobotu 20. února se v Brně v Blahoslavově domě konal seminář pro předčitatele. Pozváni byli
laici z brněnského seniorátu, kteří ve svých sborech slouží jako předčitatelé nebo se jinak aktivně
podílejí na liturgii při bohoslužbách - mají 1. čtení, modlitbu atd. Účastníků se sešlo 21.
Přednášející byla sestra farářka Tabita Landová, ThD., která za námi přijela až z Liberce. Téma
semináře bylo „Bohoslužby v režii laiků.“ A jak sama přednášející uvedla: „Úloha laika, který vede
bohoslužby, není jenom něco přečíst, ale vést celé bohoslužby. Může si sám vybrat kázání, může se s
ním vnitřně ztotožnit. Důležité je, aby souzněl s tím, co říká, aby byl autentický“.

Program měl tři části: v první části sestra Landová hovořila o historickém vývoji podoby
bohoslužeb od mše až po bohoslužbu v reformaci.
V druhé části podrobně a srozumitelně rozebrala jednotlivé části bohoslužeb. Hovořila o jejich
vzájemném vztahu a významu. A představila i jednotlivé bohoslužebné formuláře z Agendy I. Tato část
se týkala přímo vedení bohoslužeb, a to se odrazilo i v dotazech účastníků, např.: „Jak ukončit první
čtení? Jak uvést modlitbu? Jestli i laici mohou při požehnání pozdvihnout ruce a učinit žehnající gesto?
Zda a kdy uvádět jméno autora kázání?“ Došlo i na dotaz: „Jak často by měla být při bohoslužbách
vysluhována svatá večeře Páně?“
V třetí části nám sestra Landová představila celý církevní rok. Pohovořila o tom, čím jsou
jednotlivá období specifická a jaké mají důrazy a jaké biblické texty se k těmto obdobím vztahují perikopy. Poté si účastnici sami vyzkoušeli práci s Agendou, s biblí a se zpěvníky. Hledali písně, 1. čtení,
poslání a požehnání, které by se mohly použít při bohoslužbách na 1. postní neděli s textem kázání na
perikopu Mt 4, 1-11.
Z reakcí účastníků bylo znát, že program byl velmi zajímavý a podnětný. A že to, co slyšeli o
bohoslužbách a liturgii, bylo pro jejich službu ve sborech velmi přínosné a pro ně osobně obohacující.
Sestra Tabita Landová nám dala svoji přednášku k dispozici a ta byla rozeslána na emailové adresy
kazatelů a kurátorů sborů v brněnském seniorátu. Pokud o ni budete mít zájem, můžete si ji u nich
vyzvednout.
Všem předčitatelům a jinak aktivním laikům při bohoslužbách přeji hodně odvahy do jejich služby
a také hodně radosti z ní. Děkuji jim za ni a těším se na další setkání s nimi.
Za poradní odbor pro laiky v brněnském seniorátu
Jana Špinarová

Seniorátní setkání zájemců naší církve o práci POEM
POEM je zkratka pro Poradní odbor evangelizační a misijní brněnského seniorátu. O jeho zaměření a
činnosti jsme se mohli víc dozvědět v sobotu 27.2. v dopoledním setkání ve sboru Brno I na Opletalově
ulici. Občerstvení bylo nachystáno, řečníci připraveni, avšak kromě přednášejících dvou farářů, br.
Luďka Korpy z Klobouk a br. Marka Zikmunda z Boskovic přišlo 7 posluchačů, slovy sedm. Je to
náhoda, že tak málo lidí si udělalo čas - začínaly právě školní jarní prázdniny, nebo to bylo ve sborech
ne dost výrazně oznámeno, nebo je to pro nás i pro faráře našeho seniorátu ne-aktuální téma, pro které
je zbytečné ztrácet cenný sobotní čas, nebo…
Sobotní program měl dvě části. Úvodní slovo měl br. farář Korpa na biblický text z 20. kapitoly
Matoušova evangelia. Jeho výklad vyústil v připomenutí poslání, které nám Ježíš před svou smrtí
zanechal: přinášet lidem dobrou zprávu – evangelium a službu. Br. Korpa volně parafrázoval Ježíšova
slova: „chceš být první – zvol si způsob, jak to odpovídá Božímu království – předstihni ty druhé
v ochotě sloužit“. Propojenost slova a služby je nám známá. Jako službu lze chápat praktickou pomoc,
ale i převzetí zodpovědnosti či organizování pomoci pro širší společenství. (V sekulárním světě, žel,
dochází často v této oblasti k zpronevěření, proto právě křesťané, kteří dobrovolně přijali autoritu Boží a
mají k tomu odpovídající schopnosti, se mají angažovat ve správě věcí veřejných. V poslední době se
setkáváme i s neochotou nechat se zvolit do funkcí církevních. Je to jistě hodně práce navíc a často to
znamená dostat se pod palbu kritiky, ale Pán Ježíš se nezříkal náročných situací…– pozn. JS.).
V 2. části programu nás farář Marek Zikmund informoval o misijních podnětech z knihy Dynamika
křesťanské misie od jihoafrického teologa Davida Bosche. Předmětem dalšího výkladu bylo seznámení
s novozákonním pojetím misie podle evangelisty Matouše a apoštola Pavla. Jistěže nelze použít tehdejší
způsoby, ale jde o odhalení principů, které jsou nadčasové (získávat zájemce, křtít je a vyučovat
zásadám Ježíšovy etiky). U apoštola Pavla jsou zdůrazněny tři motivace pro misii: vědomí vděčnosti,
odpovědnosti a zájmu. Pavel nekáže Boží trest, ale především přináší evangelium o Boží lásce. Ta vede
ke změně sebepojetí člověka a touze nechat se „přeformovat“ Kristem. Nejhlubší misijní motivaci je
vděčnost za nezasloužený dar Kristovy oběti a z ní pak pramenící touha sdělit to ostatním. Bylo řečeno
pochopitelně mnohem víc a kvalitněji, než se mi podařilo zachytit. V diskusi, která následovala, jsme
konstatovali, že nám samotným (a malá účast svědčí o tom, že i mnoha ostatním) chybí misijní zralost,
znalost i odvaha vyjít se svou vírou na světlo a že poslání, které nám Ježíš dal, nenaplňujeme. Naše
pohaslá víra potřebuje rozhořet, aby bylo co rozdávat. Dělejme s tím něco! Přinejmenším podpořme
akce tohoto odboru svou účastí a Bůh dá…
Jana Slámová
Informace o nedávno konaných seniorátních akcích přetiskujeme z časopisu Setkávání, který vydávají
brněnské sbory ČCE.

