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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ZÁŘÍ 2020      

1. Schůze seniorátního výboru po letních prázdninách se bude konat v pondělí 21. září v Brně 

v 15:30 a jsou k ní pozváni také členové předsednictva konventu.   

2. Ve sborech v Olešnici a Prosetíně ukončila k 31. srpnu službu sestra farářka Debora Hurtová. 

Ve sboru ve Veselí ukončil k témuž datu službu bratr farář Jan Keller. Oběma děkujeme za jejich 

věrnou službu. 

3. Ve sboru ve Veselí byl zvolen a potvrzen bratr farář Tomáš Potoček. Instalace je plánována na 

neděli 20. září. Ve sboru v Rovečném byla zvolena sestra farářka Jana Potočková. Její pověření ke 

službě se bude konat v neděli 4. října ve 14 hodin. Ve sborech v Olešnici a Prosetíně byla zvolena a 

potvrzena sestra farářka Ida Tenglerová. Všichni jmenovaní začínají službu ve svých nových 

sborech k 1. září. Přejeme jim Boží požehnání a radost z dobré práce. 

4. Evangelická akademie v Brně uspořádá k zahájení nového školního roku bohoslužby, a to ve 

středu 2. září v 10 hodin v Komenského kostele v Brně. Kázat bude kaplanka brněnských škol EA 

Marta Židková.  

5. Sborům, které tak dosud neučinily, připomínáme povinnost zaslání zápisu z odložených 

sborových shromáždění, odpověď staršovstva na dopis SV (Sedm modelů) a možnost posílat 

návrhy na konvent a jména kandidátů na volby do Synodní rady.  

6. Pokud sbory, střediska Diakonie nebo školy EA plánují podat žádost o celocírkevní granty na 

rok 2021 s doporučením SV, je třeba o ně požádat nejpozději do 20. září.   

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

na odvod do personálního fondu za rok 2020 do 20. září. Po shromáždění žádostí se seniorátní 

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

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

Zahájení: Jana Hofmanová. Kázání: Jiří Gruber. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: Pavel 

Hošek: Teologie umělecké tvorby v díle J. R. R. Tolkiena. Další termíny pastorálních schůzi jsou: 13. 

října, 10. listopadu, 8. prosince.   

9. V neděli 13. září 2020 zve sbor ČCE v Heršpicích ke shromážděním u příležitosti 150. výročí 

založení. Úvodní bohoslužby začnou v 9:30. Program dne a plakátek přikládáme; sbor prosí hosty, 

kteří přijmou pozvání ke společnému obědu, aby se přihlásili na adrese uvedené v programu.  

10. Seniorátní odbor mládeže připravil na sobotu 12. září SOMcup ve volejbale od 10:00 na VFU 

(Palackého třída 1946/1). Všechny info najdete na embs.cz a na facebooku EMBS.  

10. 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. 

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

https://www.google.com/url?q=http://embs.cz&sa=D&ust=1598975175416000&usg=AFQjCNFeZxOfVcP5KzsaCSBPLdkxnM5Y7Q

