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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU BŘEZEN 2019  

1. Seniorátní výbor se sešel v pondělí 25. února. Vyjádřil spokojenost s účastí (cca 40 bratří a sester) a průběhem 

setkání kurátorů a místokurátorů (23.2.), jehož součástí bylo pověření nově zvolených členů seniorátního výboru 

a představení strategického plánu ČCE, o které se postaral bratr synodní kurátor Vladimír Zikmund. Byl přijat plán 

řádných vizitací, které proběhnou na podzim ve sborech Břeclav, Nikolčice a Olešnice. Sliby nově zvolených 

staršovstev přijmou členové seniorátního výboru v těchto sborech: Heršpice (JG), Miroslav (MM), Prosetín (OR), 

Silůvky (RP), Rovečné (FK). Seniorátní výbor připravil pro sbory předlohy potřebných dokumentů k GDPR a 

rozešle je v nejbližších dnech staršovstvům. Byli jsme seznámeni s výsledky seniorátního hospodaření za rok 2018, 

které skončilo plánovaně mírným schodkem; ten bude pokryt z rezervy minulých let. Jednali jsme také o různých 

možnostech výpočtu repartičního klíče, ale zatím jsme nedospěli k žádnému závěru. Seniorátní výbor pozval na své 

jednání bratra Igora Osvalda, který nás informoval o právních aspektech darovací smlouvy budovy na Hrnčířské, 

která je v majetku Brněnského seniorátu a kde působí brněnské středisko Diakonie ČCE. 

2. Seniorátní výbor udělil dispens pro volbu do staršovstva sborům v Rovečeném a Heršpicích a potvrdil snížení 

počtu členů staršovstva ve sboru v Miroslavi. Dále jsme vzali na vědomí změnu v rozsahu práce pastorační 

pracovnice ve sboru ve Vanovicicích a přehled o dosavadní činnosti seniorátní farářky sestry Ivy Květonové.   

3. Bratru Martinu Horákovi udělila Synodní rada na tříměsíční studijní volno na distanční studium v Heidelberku, 

které bude čerpat od 15. dubna.  

4. Připomínáme sborům usnesení synodu, aby v průběhu tohoto roku probraly návrhy liturgické komise na 

bohoslužebné formuláře a poslali seniorátnímu výboru svá vyjádření. 

5. Kazatelé se mohou nejpozději do 7 března prostřednictvím seniorátního výboru přihlásit k pobytům 

v Maďarsku a Německu, které nám nabízejí sesterské zahraniční církve.  

5. Všechny sbory žádáme, aby 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. Návrh rozpočtu pak 

schvaluje sborové shromáždění. Všechny sbory také prosíme, aby seniorátnímu výboru včas zaslaly úplné zápisy 

s výročních shromáždění v listinné i elektronické podobě,  

3. Jarní seniorátní konference bude 16. března společně se vzděláváním laiků našeho seniorátu ve sboru Brno-

Židenice. Hostem bude bratr Martin Vaňáč z ETF University Karlovy. Téma: Ekumenismus a dějiny ekumény. 

Ochutnávka různých tradic.   

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

v 9 hodin jako součást připravovaného konfivíkendu. 

5. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 19. března v 9 hodin ve sboru Brno II. Program: Ranní modlitba: 

David Najbrt. Kázání: Martina Kadlecová. Rozhovor. Druhý program: Zita Nidlová, vedoucí oddělení 

fundraisingu ÚCK.  

6. Narozeniny v březnu mají bratři Pavel Kašpar, emeritní farář bytem v Bílovicích n.S., Ivo David, farář 

v Moravské Třebové, Miroslav Maňák, seniorátní kurátor (60 let!), Tomáš Vostřák, kurátor v Kloboukách, a sestra 

Radmila Včelná, farářka v Brně-Židenicích. Přejeme jim, ať je denně doprovází Boží moc a moudrost. 


