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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ŘÍJEN 2019      

1. Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi v pondělí 23. září. K první části jednání bylo 

pozváno rovněž předsednictvo konventu kvůli přípravě 1. zasedání 42. konventu. Seniorátní výbor 

požádal o pokyn k volbě seniorátních farářů Jiřího Šimsy a Jaroslava Vítka, která proběhne na 

konventu.  Dále jsme doporučili vydání pokynu k opakované volbě sestry Kateřiny Rybárikové ve 

sborech Hustopeče a Nikolčice. Pět kazatelů a kazatelek jsme navrhli k sociální výpomoci z fondu 

Partnerhilfe. Bratru Ondřeji Mackovi bylo uděleno studijní volno ve dnech 14.-18. října na 

terapeutický výcvik. Další schůze SV bude již v úterý 15. října v 15:30.   

2. Seniorátní výbor vyhlásil výzvu k podávání žádostí o mikrogranty, která platí do 31. října. 

K rozdělení je částka 88.303 Kč. 

3.Seniorání výbor doporučil pět žádosti o udělení celocírkevních grantů v roce 2020, které podaly 

sbory Nosislav, Svitavy a Břeclav.    

4. Několik kazatelů našeho seniorátu se 30. září zúčastnilo v Miroslavi setkání farářů a farářek 

dolnorakouské diecéze evangelické církve a.v. Bratr senior Jiří Gruber jim představil život sborů 

brněnského seniorátu.   

5. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 8. října v 9 hodin ve sboru Brno-Židenice. Program: 

Zahájení: Kateřina Rybáriková. Kázání: David Najbrt. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: 

Martina Zuštinová, Pastorace pozůstalých po suicidiu. Další termíny pastorálních schůzi jsou: 12. 

listopadu a 10. prosince.   

6. Sjezd (nejen) evangelické mládeže se připravuje na dny 4.-6. října v Novém Městě na Moravě. 

Letošním tématem sjezdu je Open Space (otevřený prostor). 

7. Připomínáme sborům, že do 30 září bylo třeba doplnit výkazy o hospodaření podle pokynů z 

dopisu UCK ze dne 23.září 2019.  

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

za 30 let života ve svobodě. Kázáním poslouží předseda ERC bratr Daniel Ženatý.  

9. Podzimní seniorátní školka mládeže se připravuje na dny 18.-20. října v Břeclavi s tématem The 

End (o smrti, co pak, o doprovázení, pohřbívání, rozloučení atd.). 

10. Narozeniny v říjnu mají bratr Pavel Trumpeš, církevní pracovník na odpočinku, bytem v 

Boskovicích, sestry Naděje Popelářová, emeritní kazatelka, bytem v Brně, Jana Kašparová, 

emeritní kazatelka a vyučující na EA, bytem v Bílovicích nad Svitavou, Dobromila Malachová, 

kurátorka v Moravské Třebové. Přejeme jim, ať je dobrá Boží moc každodenně doprovází, chrání, 

obnovuje jim síly i naději.  

 


