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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   LEDEN 2020      

1. Seniorátní výbor (SV) se sejde ke své pravidelné schůzi 20. ledna. V mezidobí doporučil žádost 

sboru v Brně II o změnu na místě pastorační pracovnice, kterou se po sestře Miluši Hauserové stane 

Anna Marie Fikejsová, která byla synodní radou potvrzena od 1. ledna 2020. Sestře Hauserové 

děkujeme za čtyři roky její služby a sestře Fikejsové vyprošujeme Boží požehnání. Zástupci SV 

potvrdili prodej pozemku, kterým sbor v Nikolčicích uzavřel několikaleté jednání s obcí a členem 

svého sboru. SV dále doporučil žádost o pokyn k opakované volbě bratra Jiřího Grubera farářem ve 

sboru Brno I od 1 ledna do 31. srpna 2021.  

2. Seniorátní výbor aktualizoval seniorátní kalendář a rozesílá ho s tímto zpravodajem do všech 

sborů.  Nejbližší seniorátní setkání budou: v sobotu 18. ledna: Sboropění a vzdělávání laiků a 

v pátek 31. ledna PLESEM. 

3. Instalace nově zvolené náměstkyně seniora sestry Ivy Květonové se bude konat v sobotu 29 

února v rámci setkání kurátorů a místokurátorů ve sboru v Brně I.    

4. Seniorátní výbor žádá všechny sbory v seniorátě, aby evidenční dotazník za rok 2019 vyplnily a 

uzavřely tentokrát již do konce ledna. Účetní výkazy, prosíme, uzavřít do konce února. 

5. Synodní rada vydala pokyn k volbě bratra faráře Ondřeje Macka ve sboru Brno I od 1. září 2021. 

Volba je plánována na 22. března 2020.   

6. Dozorčí rada střediska Diakonie Betlém v Kloboukách u Brna zvolila dne 9. prosince svým 

předsedou bratra seniora Jiřího Grubera. Stalo se tak po rezignaci dosavadní předsedkyně sestry 

farářky Martiny Zuštinové, které zůstává nadále členkou dozorčí rady.       

7. Sbory v Brně I a Brně II nadále nabízejí a prodávají publikaci Blažkovský deník, která 

zaznamenává vzpomínky účastníků a organizátorů biblickým kurzů, dětských táborů a sborových 

pobytů uprostřed lesa nedaleko Dolní Rožínky. Kniha má přes pět set stran, z toho 300 stran textu a 

víc jak tisíc fotografií. Je doplněná DVD se čtyřmi  filmy.  Potřebné výtisky je možné odebrat na 

pastorálce nebo poslat poštou. Cena za jeden výtisk činí 350 Kč. 

8. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 14. ledna v 9 hodin ve sboru Brno-Židenice. Program: 

Zahájení: Martina Kadlecová. Kázání: Jiří Šimsa. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: Petr 

Oslzlý, rektor JAMU v Brně, "Co očekává kulturní veřejnost od církví". Vedení: Jarmila Řezníčková. 

Další pastorální schůze budou 4. února a 3. března (obě data jsou stanovena s ohledem na termíny 

jarních prázdnin.   

9. Narozeniny v lednu mají: mají: sestra Alexandra Jacobea, farářka v Brně II, bratři Jaroslav 

Kučera, kurátor v Brně II, Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE, kurátor v Brně Husovicích, 

Martin Horák, farář v Brně II, a sestry Jana Gruberová, farářka v Dambořicích a Olga Tydlitátová, 

emeritní farářka, bytem v Brně. Přejeme jim dobré Boží dary, moudrost, radost a pokoj. 

Seniorátní výbor přeje vám všem každodenně novou Boží blízkost a pomoc v novém roce Páně 

2020. 

 


