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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   LEDEN 2021     

1. Schůze seniorátního výboru se konala 21. prosince 2020 formou videokonference. Provedli jsme při 

ní dočasnou volbu seniorátního faráře bratra Jiřího Šimsy od 1 ledna 2021 do dne nejbližšího zasedání 

konventu. Část jednání byla věnována rozhovoru s předsednictvem 42. konventu o přípravě jeho 

druhého zasedání, které proběhne 23. ledna 2021 on line. Seniorátní výbor doporučil Synodní radě 

vydání pokynu k opakované volbě bratra Filipa Kellera farářem ve sboru Svitavy a do vikariátu doporučil 

sestru Vlastu Groll ze sboru Boskovice.   

2. Seniorátní adventní sbírka věnovaná vznikajícímu středisku Diakonie ve Vendolí má dle 

rozhodnutí seniorátního výboru probíhat do konce února 2021. Příspěvky sborů posílejte prosím na účet 

seniorátu s variabilním symbolem 913xxxx (číslo sboru)  

3. Seniorátní kalendář byl doplněn o tato data: 

20. února od 9 hodin - setkání kurátorů a místokurátorů, které bude věnováno přípravě rozvojových plánů 

našich sborů a dalším aktuálním tématům. Nebude-li možné se setkat osobně, proběhne setkání on line. 

13. března – seniorátní konference s přednáškou bratra Ivana Ryšavého. Nebude-li možné se setkat 

osobně, proběhne setkání on line. 

17. dubna – ekumenická pouť z Klobouk u Brna přes Dambořice do Žarošic.  

4. Na sklonku uplynulého adventu, v neděli 20. prosince 2020, zemřel bratr Jan Pokorný, emeritní 

farář ČCE. Sloužil ve sboru v Prosetíně a následně téměř čtyři desetiletí ve sboru Brno I, řadu let byl 

členem seniorátního výboru Brněnského seniorátu, synodní rady ČCE a působil v jejích poradních 

odborech, zejména pro oblast křesťanské služby.  

5. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 12. ledna v 9 hodin jako videokonference. Program: 

Zahájení: Radka Včelná. Kázání: Martin Horák. Rozhovor. Zprávy seniora. Hostem bude Mikuláš 

Vymětal, celocírkevní kazatel pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Přiblíží nám 

šíři a oblast své práce, své zkušenosti a podněty ke spolupráci. Další pastorální schůze budou 9. února, 

9. března, 13. dubna. 

6. Evidenční dotazníky za rok 2020, prosíme, vyplňte na stránkách evangnetu do konce ledna a 

hospodářské výkazy od konce února.   

7. Další jednání seniorátního výboru je plánováno v úterý 26 ledna v 16:30 opět formou 

videokonference. Je k ní přizváno šest sester a bratří, které staršovstva navrhla k ordinaci výpomocného 

kazatele.  

8. Narozeniny v lednu 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 i zachování dobrého 

zdraví. 

Seniorátní výbor přeje vám všem každodenně novou Boží blízkost a pomoc v novém roce Páně 2021. 

(Jako přílohu tohoto zpravodaje posíláme dvě pozvání Evangelické teologické fakulty UK.) 


