
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU BŘEZEN 2022

1. Jistě všichni prožíváme aktuální situaci na Ukrajině a ve sborech hledáte cesty, jak
pomoci. Církev k tomuto účelu zřídila webové stránky https://ukrajina.e-cirkev.cz/.
Aktuálně byl změněn také účel Postní sbírky, kterou v tuto dobu každoročně vyhlašuje
Diakonie ČCE: “Peníze použijeme jak na přímou pomoc na Ukrajině, tak pro pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny v České republice.”

2. Seniorátní výbor se sešel k online jednání 21. února. Po rozhovoru se zástupci
sboru doporučil žádost k volbě farářky Jany Gruberové v Dambořicích na 60% úvazek,
stanovil úvazek pro volbu Idy Tenglerové v Olešnici a Prosetíně na úvazek 50% + 50%.
SV vyjádřil podporu práci Seniorátního odboru mládeže a podporu hledání seniorátního
pracovníka pro mládež, dále souhlasil s udělením studijního volna Filipu Kellerovi na
dobu od 17. do 28. března.

2. V sobotu 12. března od 9 hodin se v Brně I, Opletalova 6, uskuteční Seniorátní
konference. Na téma 10 impulzů k oživení sboru promluví Roman Mazur, farář v
Praze - Libni a náměstek synodního seniora.

3. Pastorální konference kazatelů bude 15. března ve sboru Brno I, Opletalova 6.
Zahájí ji Filip Keller, kázání přednese Tomáš Potoček. Hostem bude Daniel Bartoň,
advokát specializující se na lidská práva, náboženskou svobodu, oběti trestné činnosti,
sexuální delikty. Vyučuje na katedře sociální práce ETF UK, je výpomocným kazatelem
ČCE. Téma jeho programu nese název Pomoc obětem sexuálního násilí.

4. V sobotu 19. března ve 14:30 se ve Ždánicích koná veřejné shromáždění k uctění
památky kněze Jednoty bratrské Jana Beránka, který zde byl upálen 17. března
1622.

5. O víkendu 18. - 20. března se potkají Starci na chmelu k brigádě na nově vznikající
škole a školce EA v Sudicích. Heslo: práce - pomoc - písně - parádní párty. Určeno pro
mládež 20+.

6. Narozeniny v březnu mají bratři Pavel Kašpar, emeritní farář, Petr Matuška, kurátor
v Silůvkách, Marek Posolda, kurátor v Břeclavi, Petr Zajíc, náměstek seniorátního
kurátora, sestra Jana Potočková, farářka v Rovečném, bratři Ivo David, farář v
Moravské a České Třebové, Miroslav Maňák, kurátor v Brně-Židenicích, Tomáš
Vostřák, kurátor v Kloboukách, a sestry Ida Tenglerová, farářka v Prosetíně a Olešnici,
a Radmila Včelná, farářka v Brně-Židenicích. Přejeme jim moudrost, sílu, odvahu.

Bože, od časného rána volám k tobě, pomoz mi se modlit, směřuj mé myšlenky k tobě,
já sám to nezvládnu. Ve mně je tma, ale u tebe je světlo, jsem sám, ale ty mě
neopouštíš, jsem malomyslný, ale u tebe je pomoc, jsem neklidný, ale u tebe je pokoj,
ve mně je hořkost, ale u tebe je trpělivost, nerozumím tvým cestám, ale ty víš o cestě
pro mě.

(modlitba Dietricha Bonhoeffera)
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