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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU ÚNOR 2019  

1. Seniorátní výbor se sešel po dvouměsíční přestávce v pondělí 21. ledna. S uspokojením přijal zprávu o průběhu 

a hojné účasti na seniorátním sboropění 19. ledna ve sboru Brno II a děkuje všem, kdo se podíleli na jeho 

přípravě. Seniorátní výbor projednal žádosti o opakovanou volbu bratra faráře Štěpána Hájka ve sboru v Brně 

Husovicích a sestry farářky Jana Gruberové ve sboru v Dambořicích a obě doporučil synodní radě k vydání 

pokynu k volbě. Seniorátní výbor doporučil tříměsíční studijní volno (15.4. - 26.7.) bratru faráři Martinu Horákovi 

(kontaktní studium v Heidelberku) a projednal žádost o dispens pro překážky příbuzenství ve sboru v Heršpicících. 

Příští schůze SV bude v pondělí 25. února. 

2. Adventní seniorátní sbírka pro střediska Diakonii v našem seniorátě vynesla 66.123 Kč a všem dárcům 

děkujeme (viz příloha). 

3. Seniorátní výbor žádá všechny sbory, aby nejpozději do konce února vyplnily a uzavřely evidenční dotazníky 

za rok 2018 a do stejného data také vyplnily přehledy o svém hospodaření spolu s návrhem rozpočtu na rok 

2019.  

4. V sobotu 23. února se koná setkání kurátorů a místokurátorů, která začne v 9 hodin ve sboru Brno I, 

Opletalova 6. Součásti setkání bude také pověření nově zvolených členů seniorátního výboru bratra Petra Zajíce a 

Vladimíra Svobody, které vykoná synodní senior Daniel Ženatý. 

5. Sborům, které budou na jaře konat volby kazatelů nebo staršovstev připomínáme možnost volby na dálku, o 

kterou mohou členové sboru požádat nejpozději 14 dnů před volbou. Volební sborové shromáždění je třeba 

ohlašovat ve třech předcházejících nedělích.   

6. Datum jarní seniorátní konference zůstává beze změny 16. března a bude se konat společně se vzděláváním 

laiků našeho seniorátu ve sboru Brno – Židenice. Hostem bude bratr Martin Vaňáč z ETF UK a tématem bude 

současný ekumenismus.  

7. Instalace seniorátní farářky pro mládež sestry Ivy Květonové bude ve sboru Brno II v neděli 10. března v 9 

hodin jako součást připravovaného konfivíkendu. 

8. Seniorátní farář bratr Jiří Šimsa je od 14. ledna v pracovní neschopnosti a léčba jeho poraněného kotníku si 

vyžádá delší čas.  

9. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 19. února v 9 hodin ve sboru Brno I. Program: Ranní modlitba: 

Marta Židková. Kazuální kázání: Ondřej Macek. Rozhovor. Druhý program: Ondřej Sláma: Jak evangelíci 

prožívají konec svého života. 

10. Narozeniny v lednu mají: sestra Alexandra Jacobea, farářka v Brně II, bratři Jaroslav Kučera, kurátor 

v Brně II, Vladimír Zikmund, synodní kurátor ČCE, kurátor v Brně Husovicích, Martin Horák, farář v Brně II, a 

sestry Jana Gruberová, farářka v Dambořicích a Olga Tydlitátová, emeritní farářka, bytem v Brně. Narozeniny 

v únoru mají bratr Josef Valenta, emeritní farář bytem ve Svitavách, sestra Daniela Chladilová, pastorační 

pracovnice ve Vanovicích, bratr Josef Trnka, kurátor ve Veselí a sestra Anna Peltanová, farářka ve Vanovících. 

Přejeme jim Boží pokoj a požehnání na jejich životní cestě. 

11. K tomuto zpravodaji přikládáme údaje o sbírce vykonané v adventu 2018 pro Diakonii v brněnském seniorátu  


