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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ZÁŘÍ 2019      

1. Schůze seniorátního výboru bude v pondělí 23. září. K první části jednání je pozváno rovněž 

předsednictvo konventu kvůli přípravě zasedání konventu nového. 

2. Ve sboru v Rovečném ukončil k 31. srpnu službu (po 14 letech) bratr farář Ondřej Ruml. Přejeme 

mu přítomnost Ducha svatého, posilu a pomoc na jeho novém působišti v Novém Městě na Moravě. 

(Jeho instalace se připravuje na 8. září v 15 hodin. - - Sbor v Rovečném zvolil od 1. září farářkou 

sestru Idu Tenglerovou (na jeden rok). 

3. Synodní rada ČCE udělila pokyn k opakované volbě bratra faráře Ivo Davida ve sboru v Moravské 

Třebové na úvazek 0,6.  Sbor se rovněž chystá vzpomenout výročí postavení kostela (80 let) a zve ke 

shromáždění k tomuto výročí. Sbory obdržely pozvání. 

4. Synodní rada ČCE na žádost sboru v Nosislavi prodloužila zaměstnání pastorační pracovnice Ivy 

Květonové ve sboru do 30.9.2021. 

5. Evangelická akademie v Brně zve ke dvěma setkáním. V pondělí 2. září v 9:00 bude slavnostně 

otevřena nová církevní základní škola Filipka bohoslužbou na školním dvoře, kterou povede 

synodní senior ČCE Daniel Ženatý. V úterý 3. září bude zahájen školní rok na dalších brněnských 

školách EA službami Božími v Komenského kostele. Začnou v 10 hodin, opět je povede synodní 

senior Daniel Ženatý, a rovněž vyšle do duchovenské služby v EA v Brně sestru Martu Židkovou. 

6. Podle statutu seniorátního fondu pomoci, mohou sbory našeho seniorátu požádat o příspěvek 

na odvod do personálního fondu za rok 2019 do 20. září. Po shromáždění žádostí se seniorátní 

výbor obrátí na ostatní sbory s prosbou o dar, o jehož výši pak rozhodne konvent  

7. Všechna staršovstva byla požádána, aby provedla volbu nových poslanců konventu a nahlásila 

jejich jména a emailové adresy do 20. září seniorátnímu výboru. Dle usnesení č. 33 minulého 

synodu mají rovněž poslat seniorátnímu výboru vyjádření k novým bohoslužebným formulářům. 

8. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 9. září v 9 hodin ve sboru Brno-Husovice. Program: 

Zahájení: Jarmila Řezníčková. Kázání: Jiří Bureš. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: Filip 

Čapek: Kolik a kde bylo v Jeruzalémě chrámů. Když se archeologie (ne)potká s hebrejskou biblí.  

Další termíny pastorálních schůzi jsou: 8. října, 12. listopadu, 10. prosince.   

9. 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. 

10. V neděli 29. září zve sbor v Kloboukách v 9:45 do Morkůvek k otevření nových prostor, které 

budou sloužit jako modlitebna sboru a současně i herna střediska Diakonie. Káže Ondřej Titěra.   

11. 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 Daniel Ženatý.  

12. Narozeniny v září mají bratři Jiří Bureš, farář v Boskovicích a Václav Matoulek, kurátor v Brně 

I a sestra Martina Zuštinová, farářka v Kloboukách. Přejeme jim Boží obdarování moudrostí, 

radostí, vírou a nadějí. 

13. Přejeme dobrý začátek nového pracovního období všem žákům a učitelům.  

 


