
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU KVĚTEN 2022

1. Při setkání synodní rady se zástupci seniorátních výborů, které se konalo 22. - 23.
dubna v Herlíkovicích, vyjádřilo vedení církve velké poděkování sborům za zapojení
do pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny před Ruskou agresí. V mnoha místech se
jedná o nabídku ubytování, jinde o organizaci a zajištění výuky češtiny, koordinaci
pomoci a další. Ústředí se snaží zprostředkovávat co nejvíce informací, možnosti
materiální i jiné pomoci prostřednictvím webových stránek ukrajina.e-cirkev.cz a
povzbuzuje sbory k jejich sledování. Prosí také o krátké “reportážní” zprávy ze sborů.

2. Pastorální konference kazatelů bude 10. května ve sboru Brno-Husovice,
Netušilova 26. Zahájí ji Jiří Bureš, kázání přednese Jarmila Řezníčková. Hostem
bude Mgr. Jaroslava Ester Evangelu, Ph.D., lektorka, koučka, psycholožka. Tématem
jejího programu bude Time management.

3. Od čtvrtka 19. do soboty 21. května se bude ve Svitavách konat 4. zasedání 35.
synodu ČCE. Zahajovací bohoslužby, ke kterým jste srdečně zváni, budou v kostele
sv. Josefa (“Červený kostel”) od 17 hodin. Jedním z návrhů, který se jistě bude týkat
celé církve, je návrh na nové rozložení seniorátů ČCE. Diskuse o tomto návrhu
proběhla už při setkání členů synodní rady se zástupci seniorátních výborů. Na
stránkách e-cirkev.cz je ke shlédnutí záznam z nedávné on-line diskuse zástupců
komise pro reformu církve a zástupců z vybraných seniorátů.

4. Seniorátní výbor se sejde ke svému jednání a také k jednání se synodály z našeho
seniorátu v pondělí 9. května. Případná podání prosíme pokud možno do čtvrtka 5.
května.

5. Plánovaná Seniorátní neděle - setkání pro všechny generace bude v neděli 29.
května v Miroslavi a nese téma “Aby země nebyla pustá a prázdná”. Zahájíme v 9:30
bohoslužbami s večeří Páně. Těšit se můžete na dopolední přednášku Jakuba
Houška s názvem Globální změna z pohledu agrolesníka aneb Nebesa vypravují o Boží
slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Odpoledne bude beseda s teologem Janem
Zámečníkem a přírodovědcem Erikem Schwarzbachem o stavu a příčinách
současného razantního oteplování a o vině člověka. Připraven bude program také pro
děti, konfirmandy i mládež, závěrečná pobožnost bude v 15:30. Bližší informace a
instrukce k přihlašování očekávejte v nejbližších dnech.

6. “Pro akt znásilnění neexistuje žádné pochopení a vždy je za něj plně
zodpovědný pachatel. Neexistuje žádný argument, který by mohl takový čin
omluvit.” Těmito slovy začíná vyjádření synodního seniora a synodního kurátora ke
zprávám o znásilňování (nejen) ukrajinských žen a dívek. Celé vyjádření je dostupné na
stránkách e-cirkev.cz.

7. Narozeniny květnu 2022 oslaví tyto sestry a bratři: emeritní farářka Eva Pilátová z
Brna, Marta Marková, pastorační pracovnice v Brně II, Vladimír Pír, farář v Heršpicích,
Tomáš Potoček, farář ve Veselí a Petr Běhávka, kurátor sboru v Nikolčicích. Přejeme jim
Ducha moudrosti, pravdy a lásky.
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