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ZPRAVODAJ BNĚNSKÉHO SENIORÁTU         ČERVENEC, SRPEN 2018 
 

1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi v pondělí 25. května. Vyjádřil spokojenost s průběhem 
seniorátní neděle a poděkoval poradnímu odboru pro práci s dětmi a sboru Brno II, kteří se nejvíce podíleli 
na jeho přípravě. Seniorátní výbor schválil žádost o pokyn k volbě sestry Ivy Květonové seniorátní farářkou 
pro mládež. Volba by měla proběhnout na zářijové schůzi seniorátního výboru na období od 1. 10. do 
31.12.2018. Volba na další období je plánována na konvent 10.11. Seniorátní výbor dále doporučil žádost 
sboru Brno I o změnu na místě pastorační pracovnice, kterou by se měla od 1 září stát sestra Marta 
Sedláčková. Seniorátní výbor dále schválil text dopisu Správní a Dozorčí radě střediska Diakonie v Brně. 
Byla potvrzena změna nájemní smlouvy mezi sborem v Kloboukách u Brna a místním střediskem Diakonie. 
Seniorátní výbor se rozhodl pozvat bratra Adama Csukáse na některou podzimní pastorálku, aby nás uvedl 
do problematiky GDPR a sbory vyzývá, aby si během prázdnin vytvořily potřebné dokumenty, podle 
instrukcí, které již přišly do sborů. Bratr senior Jiří Gruber bude mít od 28.6. do 15.7. dovolenou. Další 
schůze seniorátního výboru je plánována na 24. září.   
  

2. Ve sboru Vanovice byla v neděli 24.června zvolena farářkou sestra Anna Peltanová, která se po 
potvrzení volby ujme kazatelské služby 1. srpna.    
 

3. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se sešlo 17. června ve Svitavách. Projednalo žádosti 
sborů o dary Jeronýmovy jednoty a rozhodlo přidělit ze seniorátních prostředků dar sborům v Dambořicích, 
Moravské Třebové, Kloboukách a Olešnici v požadované výši. Žádosti sborů v Břeclavi a Rovečném 
postoupil k projednání v ústředí Jeronýmovy jednoty.  

 

4. Celocírkevní granty na rok 2019. Seniorátní výbor upozorňuje sbory, že žádosti se budou podávat on line 
od 1. září do 1. října a je třeba si k nim včas vyžádat doporučení seniorátního výboru.   

 

5. Celocírkevní setkání ke stému výročí vzniku Českobratrské církve evangelické se připravuje ve dnech 27. 
až 30. září v Pardubicích. V rámci setkání nazvaného „Radujme se vždy společně“ bude připraven bohatý 
program pro všechny generace a účastníci budou společně slavit bohoslužby 

 

6. Seminář pro výpomocné kazatele se připravuje na dny 12.-14. října v Lázech (sbor Kateřinice). 
Přednášející: far. Radmila Včelná, téma semináře: „Bohoslužby včera, dnes a zítra, rozhovor, 
s výhledem k nové agendě.“ Setkání se mohou zúčastnit i ti, kteří se ke službě výpomocného kazatele 
teprve připravují. Cílem semináře je podpora výpomocných kazatelů, jejich odborný rozvoj i jejich vzájemné 
sdílení. Bližší informace a přihlášky u předsedy PO Vladimíra Svobody (vladimir.svoboda@zksvoboda.cz). 
Prosíme o brzké přihlášky.    
 

7. Podzimní seniorátní konference se připravuje na sobotu 24. listopadu ve sboru Brno II, jejím tématem 
bude vysluhování večeře Páně dětem. 

 

8. Narozeniny v červenci mají bratři Josef Adámek, dříve kurátor v Kloboukách, Miroslav Dobeš, dříve 
kurátor v Dambořicích, Jiří Šimsa, seniorátní farář, sestra Marta Židková, spirituálka a vyučující EA, bratr 
Jaroslav Matula, kurátor v Dambořicích, sestry Jarmila Řezníčková, farářka v Heršpicích, Iva Květonová, 
pastorační pracovnice v Nosislavi. Narozeniny v srpnu mají sestry Kateřina Rybáriková, jáhenka 
v Nikolčicích a Hustopečích, Debora Hurtová, farářka v Prosetíně a Olešnici, bratři Jaroslav Fučík, 
kurátor v Prosetíně, Štěpán Hájek, farář v Brně – Husovicích, Martin Litomiský, jáhen ve Veselí, Daniel 
Maláč, kurátor v Heršpicích. Přejeme jim Boží obdarování moudrostí, radostí, vírou a nadějí. 

 

9. Přejeme vám všem krásné léto, čas na odpočinek a obnovu sil k dobré službě. 
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