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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   KVĚTEN 2020      

1. Seniorátní výbor jednal prostřednictvím videokonference v pondělí 27. dubna.  Nejprve 

vzal na vědomí, že vzhledem k hygienickým požadavkům, které nařídila vláda, musela být 

odvolána květnová školka mládeže a seniorátní neděle.  

2. Seniorátní výbor dále stanovil termín odeslání odpovědí staršovstev na dopis s materiálem 

sedm modelů do konce září tak, aby mohl podat souhrnnou zprávu listopadovému konventu. 

Na výzvu předsednictva synodu jsme navrhli několik kandidátů na funkce volené synodem. 

Dva sbory, které neodvedly jednu z celocírkevních sbírek za rok 2019, byly vyzvány k nápravě.   

3. Dubnová pastorální konference kazatelů proběhla 15. dubna pomocí videokonference. 

Účastníci se navzájem informovali o tom, jak prožili letošní velikonoce a jaké způsoby 

náhradního setkávání se uskutečňují v našich sborech. 

4. Květnová pastorální konference se již připravuje obvyklým způsobem s dodržením 

aktuálních hygienických opatření do Blahoslavova doma v úterý 12. května v 9 hodin.  

Program: Zahájení: Marta Sedláčková. Kázání: Martina Zuštinová. Rozhovor. Zprávy 

seniora. 2. program: M. Voženílková, J. Hofman (ÚCK): Tvorba sborových letáků, tiskových 

zpráv, tipy z propagačního oddělení ÚCK a jeho produkty. Bratři a sestry, kteří jsou z důvodů 

věku nebo zdravotního stavu v rizikové skupině, jsou z účasti omluveni. Příští pastorální 

schůze se připravuje na 9. června. 

5. Seniorátní setkání Jeronymovy jednoty se připravuje na neděli 14. června ve sboru 

v Nikolčicích.  Letošní výši sbírky darů je třeba nahlásit nejpozději do 5. června.    

6. Synodní rada na základě mimořádného opatření a se souhlasem příslušných staršovstev a 

seniorátních výborů jmenovala od 1. května 2020 farářem ve sborech v Moravské Třebové a 

České Třebové bratra Ivo Davida. Bratra Tomáše Potočka jmenovala farářem ve Veselí a 

sestru Janu Potočkovou farářkou ve sboru v Rovečném, oba od 1. září.   

7. Pověření pastorační pracovnice sestry Anny Marie Fikejsové ve sboru v Brně II proběhne 

v neděli 24 května a slib nově zvoleného staršovstva ve sboru v Nosislavi se připravuje na 

neděli 7 června.   

8. Středisko Diakonie v Kloboukách u Brna nás informovalo o slavnostním otevření 

novostavby nové budovy domova Betléma, které se připravuje na pátek 19. června.  

9. Příští schůze seniorátního výboru je plánována na pondělí 25. května v sídle seniorátu 

Opletalova 6. V jejím rámci se připravuje také setkání synodálů našeho seniorátu, kteří již 

obdrželi většinu materiálů k zářijovému synodu.  

10. Narozeniny v květnu mají: sestry Eva Pilátová, emeritní farářka, bytem v Brně, Martina 

Kadlecová, farářka v Silůvkách a bratr Petr Běhávka, kurátor v Nikolčicích (50 let!). 

Přejeme jim hojnost Božích dobrých darů, víru a naději. 

 


