
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU ČERVEN 2022

1. Seniorátní výbor se sešel k jednání 9. května. Byly potvrzeny volby Štěpána Hájka
v Brně - Husovicích, Martina Horáka v Brně II, Jany Gruberové v Dambořicích a Idy
Tenglerové v Olešnici a v Prosetíně. Vinohradský sbor nabídl svou tradiční finanční
výpomoc některému sboru v seniorátu. SV doporučil sbor v Moravské Třebové. Zástupci
SV se účastnili probíhajícího jednání o plánovaném sloučení sborů v Nosislavi,
v Hustopečích a v Nikolčicích. Příští schůze SV bude v pondělí 20. června. Připomínáme
také výzvu k zaslání návrhů odborníků do Poradního odboru stavebního. Budeme rádi
za pomoc.

2. Jeronymova jednota obdržela žádosti z pěti sborů. Dvě žádosti budou postoupeny
ústřednímu shromáždění. O výši jednotlivých darů bude rozhodnuto na seniorátním
shromáždění 19. června v Rovečném.

3. Seniorátní neděle se uskutečnila 29. května v Miroslavi. Velké díky patří
Miroslavskému sboru, který se zodpovědně ujal organizace akce pro přibližně dvě stě
lidí. Bohoslužba i pobožnost nás posílily a inspirovaly. Kázání Ivy Květonové oslovilo
malé i velké. Na živě vyprávěný příběh o Noemi, Rut a Boázovi, do kterého byli
posluchači aktivně zapojeni, dlouho nezapomeneme. Slavení Večeře Páně pod vedením
Davida Sedláčka bylo důstojné a radostné. Bohoslužby doprovázel pěvecký sbor,
hudební skupinka a velmi šikovný pan sbormistr/varhaník Radek Fér. Zpívali jsme písně
známé a naučili jsme se i několik písniček nových.
Z celé neděle si odnášíme pěkný pocit ze společenství, které se v Miroslavi mohlo po
dlouhých dvou covidových letech setkat. Tolik rodin s dětmi! Tolik úsměvů, rozhovorů,
setkání!
Děkujeme za přednášky o ekologii, za divadlo pro děti, africký stánek Katky Rybárikové
(měl velký úspěch), výtvarné dílny pro děti. Budeme se těšit na další ročník. Již teď
sbíráme nápady na téma další seniorátní neděle. Za POD Martina Zuštinová
4. Pastorální konference kazatelů bude 14. června ve Svitavách a bude mít duchovně
zážitkový program. Zahájíme bohoslužbami s večeří Páně, po nich se vydáme na výlet,
při kterém si chceme dopřát příležitost k rozhovorům. Zakončíme společným obědem.
Navíc je vítán každý už na pondělní večerní neformální setkání, s možností přespání.
Z organizačních důvodů je žádoucí dát vědět zde, kdo se kdy chystá přijet.

5. Seniorátní výbor připomíná staršovstvům, že je možné se do 20. září přihlásit
o podporu ze seniorátního fondu pomoci. Formulář žádosti zašle SV na vyžádání.
O výši podpory rozhodne listopadový konvent. Statut fondu přikládáme.

3. Narozeniny v červnu 2022 slaví Gabriela Horáková, kaplanka AČR, Pavel Stehlík,
kurátor v Hustopečích, Daniel Blažek, kaplan vězeňské služby, Jiří Gruber, farář
v Hustopečích, Nikolčicích a v Brně I (70 let), Filip Keller, farář ve Svitavách, senior
brněnského seniorátu (50 let), Věra Konečná, kurátorka ve Svitavách, Pavel Jančík,
kurátor v Olešnici, Ctirad Novák, emeritní farář, bytem v Brně. Ať jim Pán Bůh žehná a
naplňuje je pokojem.

“Věřím, že Bůh ze všeho, i z toho nejhoršího může a chce dát vzniknout dobru.”
z vět Dietricha Bonhoeffera z knihy ty jsi se mnou
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