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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   KVĚTEN 2019      

1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi 26. dubna. Pozval k ní synodály našeho seniorátu, aby 

se s nimi společně připravil na 1. zasedání 34 synodu, který se koná od 16. do 18. května v Praze. 

Z běžné agendy jsme projednali žádost o prodloužení místa pastorační pracovnice ve sboru ve 

Vanovicích, kterou jsme doporučili Synodní radě ke kladnému vyřízení. Dále jsme provedli kontrolu 

údajů v evidenčních dotaznících a jednali o nabídce sboru v Praze na Vinohradech na finanční 

podporu některého z našich sborů. Dva sbory, které dosud nedovedly některou z celocírkevních 

sbírek, byly opakovaně upomenuty, aby tuto věc daly do pořádku. Na ústředí byl na vyžádání odeslán 

seznam 14 památkově chráněných objektů v našem seniorátě.  

2. Nově zvolená staršovstva byla pověřena ve sborech v Prosetíně, Silůvkách a Heršpicích. Ve sboru 

v Rovečném byla novou kurátorkou zvolena sestra Věra Pospíšilová a místokurátorkou sestra Anna 

Sejbalová. Synodní rada ČCE potvrdila opakované volby farářů v Nosislavi, Dambořicích a Brně-

Husovicích. 

3. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 14. května v 9 hodin ve sboru Brno-Židenice. 

Program: Ranní modlitba: Jarmila Řezníčková. Kázání: Ondřej Ruml. Rozhovor. Zprávy seniora. 

Druhý program: Ruth Konvalinková, Filipka – o škole ve škole. 

4. Jarní seniorátní setkání mládeže (školka) se tentokrát uskuteční 10.-12. května ve sboru 

v Silůvkách na téma: „Co vlastně žereš.“ 

5. Pondělní bohoslužby nejen pro mládež v Betlémském kostele v Brně (Pellicova 6) pokračují 

vždy v 19 hodin až do konce května.  

6. Na neděli 2. června od 9:30 připravujeme seniorátní neděli ve sboru ve Vanovicích. Její téma zní: 

vyprávěj! …příběhy víry … biblické, naše, našich … Kazatelkou bude sestra Rut Kučerová a 

přednášejícím bratr Pavel Hošek – O proměňující moci biblických příběhů. Alternativní programy 

připravují naše poradní odbory. Podrobná pozvánka přijde během května. 

7. Během května bude v našich sborech probíhat obvyklá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Další 

podrobnosti byly rozeslány v samostatném dopise do všech sborů 26. dubna.  

8. Noc kostelů bude v pátek 24. května. Značná část sborů brněnského seniorátu se jí opět i letos 

zúčastní. 

9. Narozeniny v květnu mají: sestry Eva Pilátová, emeritní farářka, bytem v Brně, Milena 

Hauserová, pastorační pracovnice v Brně II, Henrieta Hlubinková, dříve kurátorka v Boskovicích, 

Martina Kadlecová, farářka v Silůvkách a bratr Petr Běhávka, kurátor v Nikolčicích. Přejeme jim 

hojnost radosti a pokoje od Pána Boha. 


