
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU LEDEN 2022

1. Seniorátní výbor se sešel k jednání již v novém složení 13. prosince uplynulého ro-
ku. V rozhovoru jsme sdíleli své představy a očekávání, zvažovali, jak uchopit celou
agendu úkolů, hovořili o potřebě rozdělení odpovědností, došli k tomu, že bude třeba v
promýšlení koncepce ještě pokračovat. Další řádná schůze bude 31. ledna 2022. Sídlo
seniorátu se přesunulo do Svitav, změnil se též telefon. E-mailový kontakt zůstává
stejný. Vše najdete v patičce a také na seniorátních webových stránkách.

2. Seniorátní adventní sbírka určená na podporu práce Diakonie v našem seniorátu
vynesla 69 565 Kč. Všem dárcům děkujeme!

2. Pastorální konference bude 11. ledna ve sboru Brno I, na Opletalově ulici. Zahájí ji
Marta Židková, kázání přednese Vladimír Pír. Hostem bude Jiří Šamšula, farář z Lito-
měřic, který promluví na téma Církev ve virtuálním prostoru.

3. Synodní rada potvrdila volbu bratra Jiřího Grubera za faráře v Nikolčicích a Husto-
pečích. V každém ze sborů bude působit na 40% úvazek od 1. ledna 2022 do 31.
prosince 2023. Zváni jsme na instalační bohoslužby na 16. ledna ve 14:30 do Nikolčic.
Sestra Kateřina Rybáriková byla zvolena farářkou na plný úvazek v Břeclavi od
1.ledna 2022 do 31. srpna 2023. Instalace bude pravděpodobně v únoru.

4. Při bohoslužbách ve Svitavách (v kostele sv. Josefa, ulice U Stadionu) v neděli 30.
ledna ve 14:30 budou ordinováni ke službě Slova a svátostí výpomocní kazatelé
Barbora Žilková, David Šmída a Vít Vykoukal. Zároveň budou ustanoveni nově zvolení
členové seniorátního výboru: Vladimír Zikmund, Petr Zajíc, Matouš Pleva, Filip Keller,
David Sedláček, Martina Zuštinová.

5. Narozeniny v lednu 2022 oslaví tyto sestry a bratři: Jaroslav Kučera, kurátor v Brně
II, Vladimír Zikmund, seniorátní kurátor, Martin Horák, farář v Brně II, Jana Gruberová,
farářka v Dambořicích, Olga Tydlitátová, farářka ve výslužbě. Kéž je provází Bůh svým
požehnáním.
Milí přátelé, do nového roku vstupujeme s novým evangelickým zpěvníkem. Někteří ho
uvedli v život už v adventu, jinde plánují v příhodnou chvíli v tomto roce. Nějaký čas se
s ním budeme sžívat, někteří jsou nadšeni, jiní si postesknou. Miloslav Esterle, předseda
tvůrčí komise pro zpěvník vzkazuje: „Jsme-li však církví živou, kráčející a hledající
způsoby vyznání pro nové generace a novou dobu, musíme se pokoušet vyrušit se ze
zaběhnutého klidu a zkoušet řadu dlouho používaných vyznání formulovat nově, hledat
novou řeč i nové hudební vyjádření. Tak to dělali naši předchůdci ve víře, tak to dělala
Jednota bratrská a všichni naši úctyhodní předchůdci a vyznavači. Proto se tento nový
zpěvník, který dnes poprvé spolu otevíráme, snaží hledět více do budoucnosti než do
minulosti při hlubokém ocenění pokladu, který nám naši otcové v písních zanechali.“ Kéž
se snaha hledět více do budoucnosti týká nejen zpěvníku, ale všeho našeho úsilí,
našeho působení ve sborech, hledání způsobů, jak vytvářet společenství víry, které
zaujme, společenství, ze kterého bude vyzařovat naděje. Kéž nový rok přinese i nová
setkání, nové obzory, nová poznání. Záleží na každém z nás.
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