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ZPRAVODAJ BNĚNSKÉHO SENIORÁTU                         ŘÍJEN 2018 

1. Seniorátní výbor (SV) se sešel 17. září společně s předsednictvem konventu a společně projednali 
přípravu listopadového konventu (10.11.). Seniorátní výbor povolal od 1. října za seniorátní farářku 
mládeže sestru Ivu Květonovou. Toto povolání platí do konventu, kde bude provedena nová volba. 
Současně bylo požádáno o pokyn k volbě seniorátního faráře Jaroslav Vítka na další rok. Do konce roku 
proběhnou vizitace ve sborech Brno - Židenice, Klobouky u Brna a Dambořice.  Do 20. září požádal o 
pomoc z fondu solidarity sbor v Moravské Třebové ve výši 15 tis Kč. Seniorátní výbor proto vyzývá sbory, 
které by mohli do tohoto fondu přispět, aby nám do konce října oznámily výši svého daru.  
 

2. SV žádá staršovstva, aby se nejpozději do 12. října vyjádřila k navrhovaným změnám církevního zřízení, 
provedla, pokud je toho třeba, doplňující volbu poslanců a náhradníku na konvent a podala návrhy na 
usnesení konventu. Materiály konventu budu zaslány všem poslancům e-mailem do 2. listopadu.   
 

3. Seniorátní výbor projednal celkem 11 žádostí od sborů, Evangelické akademie a střediska Diakonie 
v Kloboukách u Brna o podporu v grantovém systému ČCE na rok 2019. Všechny projekty byly 
doporučeny. Současně SV vydal výzvu k podávání žádostí o seniorátní mikroprojekty, které je třeba 
podat do 31. října.  
 

4. Do školské rady základní školy Filipka v Brně SV doporučil sestru Alžbětu Mackovou. Bylo rozhodnuto o 
kazatelích a kazatelkách, kteří budou navrženi na pomoc ze sociálního fondu Tabita. Seniorátní výbor 
doporučil žádostí o prodloužení povolání pastoračních pracovnic Jaroslavy Kordiovské (sbor 
Klobouky u Brna), Marie Matoulkové a nově také Marie Pacasové (sbor Brno I). SV podpořil sbor Brno 
II v jeho úsilí o rekonstrukci Blahoslavova domu a poradní odbor mládeže s jeho žádostí o lepší 
technické vybavení. Příští schůze SV bude 22 října. Senior Jiří Gruber bude mít ve dnech 7. až 17 října 
dovolenou a bude mimo republiku. 
 

5. Pastorální schůze kazatelů se připravuje na 9. října v 9h ve sboru Brno-Židenice. Program: Ranní 
modlitba: David Sedláček. Kazuální kázání: Martin Horák. Rozhovor. Druhý program: Adam Csukás, 
GDPR – a co my s ním. 
 

6. Sbor v Heršpicích bude v neděli 14. října slavit 100. výročí založení ČCE a opravu kostela. Pozvánka 
k této slavnosti byla před krátkým časem rozeslána. 
 

7. Seminář pro výpomocné kazatele se koná ve dnech 12.-14. října v Lázech (sbor Kateřinice). 
Přednášející: far. Radmila Včelná, téma semináře: „Bohoslužby včera, dnes a zítra, rozhovor, 
s výhledem k nové agendě.“ Cílem semináře je podpora výpomocných kazatelů, jejich odborný rozvoj i 
jejich vzájemné propojování. Bližší informace a přihlášky u předsedy PO Vladimíra Svobody 
(vladimir.svoboda@zksvoboda.cz). 
 

8. Podzimní školka mládeže se připravuje na 19.-21. října ve sboru Boskovice. Bude mít téma: „A ty jako 
věříš???“ Plakát byl před krátkým časem rozeslán. 
 

9. Podzimní seniorátní konference bude v sobotu 24 listopadu ve sboru Brno II, jejím tématem bude 
vysluhování večeře Páně dětem. 
 

10. Narozeniny v říjnu mají bratr Pavel Trumpeš, církevní pracovník na odpočinku, bytem v Boskovicích, sestry 
Naděje Popelářová, emeritní kazatelka, bytem v Brně, Jana Kašparová, emeritní kazatelka a vyučující na 
EA, bytem ve Znojmě, Dobromila Malachová, kurátorka v Moravské Třebové. Přejeme jim, ať jim, ať z dobré 
Boží moci přijímají každodenní obnovu sil a rozhojnění naděje. 
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