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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ČERVEN 2019      

1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi 27. května. Seznámil se s přípravou seniorátní neděle 

ve Vanovicicích a vyslechl zprávu o průběhu školky mládeže v Silůvkách.  Připravili jsme plán 

řádných vizitací ve třech sborech, které proběhnou na podzim. Zabývali jsme se také usneseními 

synodu, které se týkají změn volby kazatele, který působí na dvou sborech.  

2. Ve sboru Veselí byl zvolen farářem bratr Jan Keller a uveden v úřad seniorem Jiřím Gruberem na 

svátek Nanebevstoupení Páně 30. května 2019. 

3. Ve sboru v Prosetíně byl nově zvolen kurátorem bratr Zdeněk Jakeš a místokurátorkou sestra 

Kateřina Fučíková. Děkujme jim, že volbu přijali a vyprošujeme jim do této služby požehnání a 

moudrost od Pána Boha. 

4. Ve sboru ve Vanovcích synodní rada prodloužila povolání pastorační pracovnice sestry Daniely 

Chladilové do 30. září 2021. 

5. První zasedání 35. synodu zvolilo od 1. září kaplankou Evangelické akademie v Brně sestru 

Martu Židkovou. Přílohou těchto zpráv je stručná zpráva o průběhu synodu, kterou sestavil bratr 

farář Jiří Bureš. 

3. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 18. června v 9 hodin. Má se konat mimo Brno, a to ve 

sboru Rovečné. Program: Kázání: Kateřina Rybáriková. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý 

program: Radka Včelná: Jak ve sboru mluvit o bohoslužbách. (Experimentální dílna). Je třeba se 

přihlásit ke společnému obědu a je možné přijet již v pondělí večer.   

5. Do konce května je třeba uzavřít sbírku darů na Jeronymovu jednotu a poslat hlášení o výši této 

sbírky na adresu pokladníka bratra Petra Zajíce: zajic@rikfer.cz   

6. Vzhledem k tomu, že v sobotu 9. listopadu poprvé zasedne 42. konvent Brněnského seniorátu, 

žádáme všechna staršovstva, aby provedla volbu nových poslanců a nahlásila jejich jména a 

emailové adresy do 20. září seniorátnímu výboru.  

7. Připomínáme staršovstvům usnesení č. 33 minulého synodu, podle něhož mají seniorátnímu 

výboru poslat svá vyjádření k novým bohoslužebným formulářům.  

7. Poradní odbor pro práci s dětmi připravil na sobotu 21. září ve sboru v Brně I, Opletalova 6 

setkání učitelů nedělních škol. Uvedením do nového cyklu poslouží bratr farář Ondřej Macek. 

8. V neděli 13. října 2019 zve sbor Brno I na ekumenické bohoslužby, při nichž chce poděkovat 

za 30 let života ve svobodě. Kázat přislíbil synodní senior bratr Daniel Ženatý.  

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 Boží doprovázení, ochranu a pomoc ve všem dobrém. 

 


