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ZPRAVODAJ BNĚNSKÉHO SENIORÁTU                        LISTOPAD 2018 

1. Seniorátní výbor (SV) měl svou řádnou schůzi 23. října a věnoval se jak přípravě konventu tak své běžné 
agendě.  SV doporučil žádost o prodloužení služby PP sestry Miluše Hauserové ve sboru Brno II do konce 
roku 2019. SV dále doporučil žádost sboru Brno II o pomoc Synodní rady při realizaci přestavby Blahoslavova 
domu, který slouží nejen tomuto sboru ale celému seniorátu. SV vzal na vědomí, že novou kurátorkou sboru 
v Boskovicích se stala sestra Marta Pražanová. SV rozhodl o výši pololetních odměn kazatelů. Čtrnáctidenní 
studijní volno udělil senior sestře Janě Hofmanové (14 – 27.11) Seniorátní výbor s uspokojením konstatoval, 
že říjnového semináře pro výpomocné kazatele v Lázech se zúčastnilo 15 bratří a sester, z toho polovina 
z okolních seniorátů. 
 

2. Ve sboru Brno I byly Synodní radou povolány za pastorační pracovnice (PP) sestry Marie Matoulková a 
Helena Pacasová od ledna 2019 do konce roku 2020 každá na ¼ úvazku. Sestra Marie Melicharová v této 
službě k 31.12. po deseti letech končí. Synodní rada také prodloužila povolání sestry Jaroslavy Kordiovské 
za PP ve sboru v Kloboukách u Brna do konce roku 2020 (½ úvazek). 
 

3. Seniorátní výbor jmenoval nové členy poradního odboru pro mládež (SOM). Na základě návrhu porady 
mládeže se jimi stali tito bratři a sestry: Jakub Němec (předseda), Adéla Bednaříková (místopředsedkyně), 
Tomáš Ryšavý, Sára Konvalinková, Hana Průdková a Petr Blažek. Virilní členkou se stala volbou na 
konventu seniorátní farářka pro mládež sestra Iva Květonová.  
 

4. Seniorátní výbor obdržel v řádném termínu šest žádostí o seniorátní mikroprojekty ze sborů: Klobouky u 
Brna, Brno Židenice, Silůvky, Brno I a Břeclavi. O žádostech bude rozhodnuto na schůzi SV 26. listopadu. 
 

5. Ve středu 7. listopadu došlo za přítomnosti seniora k předání sboru ve Znojmě, kde se od 1 listopadu byla 
zvolena a Synodní radou potvrzena sestra Marta Sedláčková (do 31.10.2023), kterou tímto vítáme do služby 
po několika letech mateřské a rodičovské dovolené. Instalační shromáždění je plánováno na neděli 9 
prosince odpoledne.  
 

6. V úterý 27. listopadu v 18 hodin ser koná v Blahoslavově domě slavnostního shromáždění ke 100. 
výročí naší církve. Kázáním nám poslouží člen Synodní rady bratr Pavel Pokorný. Bohoslužby hudebně 
doprovodí Komorní orchester a pěvecký sbor Konzervatoře EA v Olomouci pod vedením dirigenta Joela 
Hány.   
 

7. Pastorální schůze kazatelů se konala 13. listopadu v 9 hodin ve sboru Brno I. Program: Ranní modlitba: 
Martina Zuštinová. Kazuální kázání: Debora Hurtová. Rozhovor. Druhý program: Jan Zámečník, Země, 
nebe, bohové a smrtelníci: enviromentální procesuální teologie Jay B. McDaniela. 
 

8. Podzimní seniorátní konference bude v sobotu 24 listopadu ve sboru Brno II, jejím tématem bude 
vysluhování večeře Páně dětem. Přednáší sestra farářka Radka Včelná.  
 

9. SV připomíná usnesení 40. konventu z roku 2015 vykonat první adventní neděli seniorátní sbírku ve 
prospěch obou středisek Diakonie v našem seniorátě a odvést výnos této sbírky na účet seniorátu 13 49 
61 43 09 / 0800 s variabilním symbolem 913xxxx (xxxx je evidenční číslo sboru). 
 

10. Narozeniny v listopadu mají sestry Olga Paynová, farářka na rodičovské dovolené, bytem v Olešnici na 
Moravě, Lia Ryšavá, kurátorka v Miroslavi, a bratr Tomáš Rozbořil, kurátor ve Vanovicích. Přejeme jim Boží 
požehnání, hojnost radosti a pokoje. 
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Zpráva o jednání a usnesení konventu Brněnského seniorátu 
 
 Čtvrté zasedání 41. konventu BS se konalo 10. listopadu v Blahoslavově domě. Zúčastnilo se  ho 
70 hlasujících poslanců z 81, dva sbory zůstaly nezastoupeny. S hlasem poradním byli povoláni zástupci 
mládeže, ředitelka základní školy EA Filipka sestra Ruth Konvalinková a emeritní kazatelka sestra Eva 
Pilátová. Druhým náměstkem seniorátního kurátora byl zvolen bratr Petr Zajíc a prvním náhradníkem 
seniorátního výboru z řad laiků bratr Vladimír Svoboda (oba od 1.1. 2018 na šest let). 
 
 Novými synodály byli zvoleni za kazatele bratři Filip Keller a Jiří Bureš a za laiky bratři Petr Zajíc a 
Tomáš Rozbořil. V rámci rozpravy představil nový předseda seniorátního odboru pro mládeže bratr Jakub 
Ryšavý občanské sdružení Brněnský SEM a ředitelka základní školy EA Filipka informovala o nové 
příležitosti přihlásit do této nově vzniklé základní školy děti od září 2018 a nabídce na učitelská místa na 
této škole. Všechny předložené zprávy byly bez připomínek schváleny nebo vzaty na vědomí. O 
budoucím směřování naší církve promluvili předsednictvem pozvání hosté: sestry Květa Kellerová a Petra 
Michalová a farář břeclavského sboru bratr David Najbrt. 
 
 Konventuálové podepsali děkovný dopis bratru Pavlu Kašparovi, který k 30. říjnu ukončil svou 
aktivní kazatelskou službu, ale zůstává výpomocným kazatelem BS se způsobilostí k ordinované službě 
faráře. Sboru v Moravské Třebové byl schválen příspěvek ze seniorátního  fondu pomoci ve výši 15. 
000 Kč a poděkováno sborům, které do něj přispěly.   
 
 Odpoledne bylo schváleno hospodaření seniorátu za rok 2017 a rozpočet na rok 2019 včetně výše 
repartic. Po té byla vykonána volba seniorátních farářů Jaroslava Vítka (do konce roku 2019) a sestry Ivy 
Květonové (do konce roku 2020) s  určením pro mládež Brněnského seniorátu, oba na půl úvazku. 
Konvent také doporučil dvě změny církevního zřízení, s kterými se na nás obrátil synod. Poslanci usnesli 
i dva návrhy na usnesení synodu - oba se týkají výdajů povšechného sboru a výše celocírkevních repartic. 
Konvent také pověřil seniorátní výbor, aby ve spolupráci se správní radou a dozorčí radou Diakonie ČCE – 
středisko v Brně připravil koncepci vztahu mezi Brněnským seniorátem a Diakonií ČCE – střediskem v 
Brně v záležitosti budovy na Hrnčířské ulici 894/27, Brno-Veveří. 
 
 Na závěr byl přijat seniorátní kalendář včetně termínu prázdninových pobytů našich sboru ve 
středisku na Blažkově. Konvent řídilo čtyřčlenné předsednictvo ve složení Ondřej Macek (předseda) a 
Alexandra Jacobea, Jaroslav Kučera a Jaromír Klimek (místopředsedové), kterým patří poděkování za 
přípravu a řízení konventu v posledních čtyřech letech, jakož i bratřím a sestrám ze sboru Brno II, kteří 
nám připravují zázemí a občerstvení. 
 
 
 


