
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU ÚNOR 2022

1. Poslední lednovou neděli jsme měli možnost slavit bohoslužby v kostele sv. Josefa ve
Svitavách, při kterých nakonec z důvodu karantény nemohl být synodní senior Pavel
Pokorný. Zmocnil však synodního kurátora Jiřího Schneidera k pověření nově zvolených
členů a náhradníků seniorátního výboru a seniora Filipa Kellera k vykonání ordinace.
Ordinováni ke službě Slova a svátostí byli tři výpomocní kazatelé z našeho seniorátu:
Bára Žilková a David Šmída ze Svitav, Vít Vykoukal z Heršpic. Máme tak nyní v
seniorátu 6 výpomocných kazatelek a 10 výpomocných kazatelů z řad laiků, kteří jsou
ochotni vést bohoslužby. Díky za to!

2. Seniorátní výbor se sešel k jednání 31. ledna. Doporučil žádosti k volbě faráře
Martina Horáka v Brně II na 100% úvazek a faráře Štěpána Hájka v Brně - Husovicích
také na 100% úvazek, sboru v Dambořicích doporučil připravit žádost o novou volbu
farářky Jany Gruberové na 50% úvazek. Farářku Kateřinu Rybárikovou jmenoval novou
předsedkyní Poradního odboru evangelizačního a misijního, faráře Martina Horáka
předsedou komise pro přípravu pastorálek. Farářku Gabrielu Horákovou doporučil ke
kaplanské službě v AČR na další čtyřleté období, farářku Radku Včelnou ke kaplanské
službě v Diakonii ČCE. Příští schůze SV je plánována na 21. února.

3. Pastorální konference kazatelů bude 8. února ve sboru Brno II, na Lidické 79.
Zahájí ji Iva Květonová, kázání přednese Jana Potočková. Hostem bude Martin
Prudký, profesor z ETF UK. Téma nese název Imago Dei ve Starém zákoně.

4. V sobotu 12. února v 10:15 začíná v tělocvičně Pod Hradem v Brně (Údolní 3)
SOMcup ve florbale.

5. V neděli 13. února od 14:30 budou bohoslužby s instalací farářky Kateřiny
Rybárikové v Břeclavi.

6. Plánované setkání kurátorů a místokurátorů se zástupci seniorátního výboru
bude v sobotu 19. února od 9:30. Pevně věříme, že se budeme moci po dvou letech
setkat tváří v tvář ve sboru Brno I (Opletalova 6). Společný čas chceme věnovat předně
seznámení (v uplynulé době bylo zvoleno několik nových kurátorek a kurátorů), sdílení
situací ve sborech a vzájemné inspiraci. Na část programu bude přítomen synodní
kurátor Jiří Schneider.

7. Narozeniny v únoru 2022 oslaví tyto sestry a bratři: Věra Pospíšilová, výpomocná
kazatelka z Rovečného, Jan Keller, farář ve výslužbě, Daniela Chladilová, pastorační
pracovnice ve Vanovicích, Josef Trnka, kurátor ve Veselí, Anna Peltanová, farářka ve
Vanovicích. Ať vás Bůh provází svou milostí a naplňuje pokojem.

“Co tedy znamená přijmout Boží království jako dítě? Ve snech vystupuje dítě vždycky
jako symbol čehosi nezkaženého a původního, něčeho nového, co se v nás touží
narodit. Přijmout Boží království a zaručit Bohu ve svém nitru prostor znamená zároveň
přiznat se k sobě samému a odložit všechny role i masky, o nichž jsme se domnívali, že
si je před ním musíme nasazovat.” (z knihy Anselma Grüna, 50x Ježíš)
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