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ZPRAVODAJ BNĚNSKÉHO SENIORÁTU                        PROSINEC 2018 

1. Seniorátní výbor se sešel na své pravidelné schůzi v pondělí 27. listopadu v obměněném složení (doplněn 
o prvního náhradníka z řad laiků, bratra Vladimíra Svobodu z Nosislavi). S uspokojením přijal zprávu o 
průběhu seniorátní konference, věnované otázce vysluhování VP dětem. Proběhly vizitace ve sborech Brno-
Židenice a Dambořice. Seniorátní výbor projednal žádost o opakovanou volbu far. Ondřeje Macka ve sboru 
v Nosislavi a doporučil ji s několika úpravami synodní radě k vydání pokynu k volbě. Byl stanoven příspěvek 
účastníků seniorátního vzdělávání na rok 2019 ve výši 300 Kč. 
 

2. V uzavřeném jednání rozhodli hlasující členové SV o výši osobního hodnocení kazatelů na rok 2019. 
Jednalo se v průměru o částku 2.500 Kč měsíčně na jeden kazatelský úvazek. Základem pro výši osobního 
hodnocení byla tak jako v minulém roce metodika připravená platovou komisí SR. 
 

3. Seniorátní výbor po delším rozhovoru rozhodl o přidělení mikrograntů na rok 2019 v celkové výši 95.173 
Kč, přičemž součet požadované podpory činil 141 tisíc Kč. O výši podpory rozhodli členové a náhradníci SV, 
jejichž sbory žádost v tomto roce nepodávaly. Podporu obdržely tyto sbory: Klobouky u Brna (kamna do 
Evangelické garáže): 27.000 Kč, Brno-Židenice (nástěnky a zahradní lavice): 19.120 Kč, Silůvky (dětské 
hřiště): 15.000 Kč, Brno I (kurzy Alfa a Beta): 18.053 Kč a Břeclav (dataprojektor a plátno) 16.000 Kč.   
 

4. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 11. prosince v 9 hodin ve sboru Brno II. Program: Ranní 
modlitba: Saša Jacobea. Kazuální kázání: Filip Keller. Rozhovor. Druhý program: Téma: Křest dospělých. 
Příprava, katecheze. Vedení: Ondřej Ruml. 
 

5. 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). 
 

6. Spolu s tímto Zpravodajem rozesíláme také doplněný seniorátní kalendář, který přijal konvent. 
 

7. V nejbližších dnech také sbory dostanou rozpis seniorátních a celocírkevních repartic, aby je mohly 
zahrnout do svých rozpočtů na rok 2019. 
 

8. Narozeniny v prosinci mají: bratr Bohumír Posolda, kurátor v Břeclavi, sestry Anna Sejbalová, kurátorka 
v Rovečném, Jaroslava Kordiovská, pastorační pracovnice v Kloboukách, Jana Kalusová, emeritní 
farářka, bytem v Brně, 18. prosince oslaví 100. narozeniny bratr emeritní farář Jan Pokorný. Přejeme 
jim novou Boží blízkost, požehnání a pokoj. 
 

9. Seniorátní výbor přeje vám všem radostný advent a pokojné vánoční svátky. 
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