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ZPRAVODAJ BNĚNSKÉHO SENIORÁTU

ČERVEN 2018

1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi v úterý 29. května, Na začátku se seznámil s dopisem, sestry
Olgy Smetanové ze 17. května, v kterém rezignuje na místo členky seniorátního výboru a na její místo
povolal prvního náhradníka bratra Petra Zajíce. Doplňovací volba bude vykonána na konventu.
Seniorátní výbor doporučil udělení studijního volna sestře Martině Kadlecové, jehož náplní bude
jazykový kurz v Německu od 20. července do 19 října. Rovněž doporučil povolání pastorační pracovnice
sestry Ivy Květonové na poloviční úvazek do sboru v Nosislavi od 1. října a doporučil žádost o pokyn k
volbě sestry Anny Petlanové do sboru ve Vanovicích od 1. srpna 2018. Volba je plánována na 24.
června. Po dobu tříměsíčního studijního volna sestry farářky Debory Hurtové (od 1. června do 31.
srpna) ji budou během letních prázdnin zastupovat ve sboru v Prosetíně bratr farář Ondřej Ruml a ve sboru
Olešnice bratr farář Ivo David. Seniorátní výbor dále jednal o zajištění finančních zdrojů potřebných k
povolání seniorátního faráře mládeže a dopisech, které si vyměnil se správní radou střediska Diakonie
v Brně. Na druhou část schůze byli pozvání synodálové. Společně jsme prošli navržený program jednání
synodu a konkrétní body, které jsme potřebovali prodiskutovat.

2. Do konce května je třeba uzavřít letošní sbírku darů Jeronýmovy jednoty. Sbory odešlou hlášení o
výsledku sbírky bratru Petru Zajícovi (zajic@rikfer.cz) a sbírku odvedou na účet seniorátu 13 49 61 43 09 /
0800, var symbol 914 + číslo sboru.

3. Ve dnech 31.5. až 2. června proběhne v Litomyšli 4. zasedání 34 synodu. Z našeho seniorátu se ho jako
poslanci zúčastní: Jiří Gruber, Miroslav Maňák, Filip Keller, Petr Zajíc, Jiří Bureš a Tomáš Rozbořil. Zprávu
o průběhu synodu přineseme v příštím zpravodaji.

4. Seniorátní neděle se připravuje na 3. června ve sboru Brno II (Blahoslavův dům, Lidická č. 79). Téma:
ČCE +- 100 let. Kázat bude farář David Najbrt, bohoslužby budeme slavit s večeří Páně. Po nich bude
následovat program pro účastníky každého věku. Pro dospělé především - přednáška Petra Slámy
Sedm tváří ČCE - její úsměvy i úšklebky, pro děti množství dalšího programu. Odpolední program
připravují poradní odbory seniorátu.

5. Pastorální konference kazatelů bude společná s bratislavským seniorátem Evangelické církve a.v. Kazatelé se
setkají ve středu 13. června ve sboru Klobouky u Brna. Program začne společnou pobožností v kostele
v Kloboukách v 9 hodin. Pak se kazatelé rozdělí do čtyř skupin a budou pokračovat v programu v jednotlivých
domovech klobouckého střediska Diakonie ČCE a po společném obědě v Brumovicích bude následovat rozhovor
o přípravě pobožností v domovech sociální péče.

6. Další setkání seniorátního vzdělávání laiků se uskuteční v sobotu 16. června ve sboru ČCE Brno –
Židenice (Jílkova 74). Program bude zaměřen ke dvěma tématům z oblasti Starého zákona, bude proto
celodenní. Přednášející: sestra farářka Marta Židková, bratr farář Martin Horák.

7. Podzimní seniorátní konference se připravuje na sobotu 24 listopadu ve sboru Brno II, jejím tématem
bude vysluhování večeře Páně dětem.

8. Sbor v Rovečném si 24. června připomene 120. výročí postavení kostela. Hostem na kazatelně bude
bratr senior Jiří Gruber. Další shromáždění ke sborovým výročím sboru budou 2. září v Nikolčicích (150
let od založení sboru) a v Dambořicích (130. výročí postavení modlitebny).

9. Narozeniny v červnu mají sestra Gabriela Horáková, kaplanka AČR, bratři Ondřej Ruml, farář
v Rovečném, Pavel Stehlík, kurátor v Hustopečích, Daniel Blažek, kaplan vězeňské služby, Jiří Gruber,
farář v Brně I, senior brněnského seniorátu a Filip Keller, farář ve Svitavách, sestra Věra Konečná,
kurátorka ve Svitavách, a bratři Pavel Jančík, kurátor v Olešnici, a Ctirad Novák, emeritní farář, bytem
v Brně. Přejeme jim, ať je Pán Bůh každodenně doprovází, chrání před zlým, pomáhá k dobrému smýšlení
i činění.

