
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU DUBEN 2022

1. Seniorátní výbor se sešel k online schůzi 14. března. Projednali jsme záležitosti
jednotlivých sborů. Ve sboru v Husovicích byl zvolen farářem Štěpán Hájek a ve sboru
Brno II Martin Horák. V Hustopečích a Nikolčicích proběhla na březnovém výročním
shromáždění diskuze ve věci budoucího uspořádání. Plánuje se také společný rozhovor
se sborem v Nosislavi a se zástupci seniorátního výboru. Seniorátní výbor schválil listiny
potřebné k vydání pokynu k volbě farářky Idy Tenglerové na sborech Olešnice a
Prosetín. Seniorátní výbor podpořil snahu hledat seniorátního pracovníka pro mládež.

Členové seniorátního výboru si také mezi sebou rozdělili sbory seniorátu s cílem vést
tyto sbory v patrnosti, udržovat s nimi bližší kontakt. Filip Keller (Boskovice, Vanovice,
Moravská Třebová), Vladimír Zikmund (Veselí, Rovečné, Olešnice, Prosetín), David
Sedláček (Silůvky, Brno II, Nosislav), Petr Zajíc (Židenice, Břeclav, Znojmo, Miroslav),
Iva Květonová (Svitavy, Klobouky, Heršpice, Dambořice), Matouš Pleva (Husovice, Brno
I, Hustopeče, Nikolčice).

Příští schůze seniorátního výboru bude 19. května, společně se synodály z našeho
seniorátu.

2. Pastorální konference kazatelů se koná 12. dubna ve sboru Brno-Židenice. Zahájí
ji Marta Sedláčková, kázání přednese Kateřina Rybáriková. Hostem bude Jan
Zámečník, který promluví na téma František z Assisi - inspirace pro vztah k
přírodě?

3. Ve dnech 29. dubna až 3. května se plánuje jarní školka mládeže. Původně se měla
konat v Kloboukách u Brna. Tamní škola však byla požádána nabídnout své prostory k
ubytování hostů z Ukrajiny. Poradní odbor mládeže proto zařizuje náhradní řešení a je
vděčný miroslavskému sboru za velkorysou nabídku uspořádat školku u nich. Pokud se
podaří zajistit i prostory města, bude akce v Miroslavi.

4. Narozeniny v dubnu mají bratři Jaroslav Vítek, emeritní farář sboru Brno II, Jan
Zámečník, Ondřej Macek, farář ve sboru Brno I, David Sedláček, farář v Miroslavi,
Vladimír Lukl, kurátor ve sboru v Nosislavi, Kamil Vystavěl, kurátor ve sboru Vanovice a
sestra Olga Smetanová, kurátorka ve sboru Znojmo. Přejeme jim moudrost, sílu,
odvahu.

Milé sestry a milí bratři, v těchto dnech sevřeni úzkostí, plní obav i soucitu prožíváme
všichni válku na Ukrajině. Jsme svědky exodu lidí, především žen a dětí, které utíkají jen
s tím nejnutnějším před válkou i do naší země. Mnozí z těchto lidí ztratili všechno a
nemají se kam vrátit. Své domovy najdou v troskách, své domy srovnané se zemí.
Mnozí zanechali své blízké a přátele na Ukrajině, především muže, kteří nyní bojují a
brání svou zem. I když si nemůžeme v celku představit, co tito lidé prožívají, jsme
připraveni pomoci, jak můžeme. Mnohé sbory seniorátu otevřely své prostory pro
ubytování uprchlíků, v některých sborech probíhají kurzy češtiny pro Ukrajince, členové
nabízejí své domovy, mnozí se zapojují do různých forem pomoci, probíhají sbírky, které
vynášejí nemalé peníze. Někde se ale také objevují frustrace z toho, že nemůžeme
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pomoci jako jiní. Prosíme, abychom nepropadali těmto frustracím. Každá, byť i malá či
omezená pomoc je obrovským dílem solidarity, naděje a lásky. Náš Pán a Spasitel Ježíš
Kristus nás povzbuzuje svým slovem, že i málem, tím, co je pro nás běžnou
samozřejmostí, pomáháme maličkým a nepatrným. Přejeme všem sborům, aby se nám
velikonoční evangelium stalo živou nadějí uprostřed této těžké a temné doby. Nechť
světlo Kristova vzkříšení září v našich srdcích!

Modlitba

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Vyvyšujeme Tvé svaté jméno a
vyznáváme, že jsi mocný, spravedlivý a milosrdný. Obracíme se k Tobě s naléhavou
prosbou za ukrajinský lid, který je utlačován, bombardován a zabíjen. Svěřujeme ho Tvé
uzdravující lásce. Amen

(Výňatek z Modlitby za Ukrajinu, Mezinárodní vězeňské společenství z.s.)
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