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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   DUBEN 2019      

1. Seniorátní výbor se sešel v úterý 26. března. Potěšila nás účast i průběh bohoslužeb ve sboru Brno 

II, kde byla uvedena do služby seniorátní farářka pro mládež Iva Květonová. Do seniorátního 

kalendáře byla doplněna setkání učitelů nedělních škol 21. září a ekumenické bohoslužby 

v červeném kostele v Brně 13. října, kdy chceme poděkovat za třicet let života ve svobodě. Kázání 

přislíbil synodní senior Daniel Ženatý. Sborům, které obdržely mikrogranty na rok 2019, byly 

odeslány přidělené finanční prostředky. Probíhá kontrola údajů v Evidenčních dotaznících a 

výkazech hospodaření. Bylo uzavřeno seniorátní hospodaření za rok 2018, které skončilo schodkem 

6.306 Kč, ačkoli v rozpočtu jsme počítali se ztrátou 54.000 Kč. Seniorátní výbor projednal návrh 

povolací listiny bratra Jana Kellera ve sboru ve Veselí na částečný úvazek. Bratu Ondřeji Mackovi 

bylo uděleno krátkodobé studijní volno na terapeuticky výcvik. Připravili jsme také odpovědi 

strategické komise, se kterými se obrátila na seniorátní výbory. Příští schůze seniorátního výboru 

bude v pondělí 29. dubna a zveme k ní i synodály, abychom se společně připravili na jednání synodu.  

 

2. Volby kazatelů proběhly ve sborech v Dambořicích, kde byla znovu zvolena za farářku sestra Jana 

Gruberová. Sbor v Kloboukách znovu zvolil za svou farářku sestru Martinu Zuštinovou a sbor 

v Brně-Husovicích znovu zvolil za svého faráře bratra Štěpána Hájka.  

 

3. GDPR V nejbližších dnech rozešle seniorátní výbor sborům příklady dokumentů, které vyžaduje 

zákon o ochraně osobních údajů, s nimiž byli seznámeni kurátoři a kurátorky na svém únorovém 

setkání. Žádáme sbory, které tyto dokumenty dosud nemají, aby si je vyhotovily. Členové 

seniorátního výboru budou při svých návštěvách sborů tyto dokumenty kontrolovat.  

 

3. Výroční sborová shromáždění měla ve všech sborech proběhnout do konce měsíce března. 

Připomínáme, že zápisy z VSS, podepsané evidenční dotazníky a výkazy hospodaření mají být do 14 

dnů po sborovém shromáždění odeslány seniorátnímu výboru. Žádáme sbory rovněž o zaslání 

zápisů z VSS v elektronické podobě na adresu svbs@evangnetcz .  

 

4. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 9. dubna v 9 hodin ve sboru Brno-Husovice. Program: 

Ranní modlitba. Kázání: Anna Peltanová. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: Břetislav 

Rychlík, Naše třída aneb nebezpečí nenávisti. Vedení: Štěpán Hájek. 

 

5. Narozeniny v dubnu mají: sestra Jana Hofmanová, farářka v Brně I, bratři Ondřej Macek, farář 

v Nosislavi, David Sedláček, farář v Miroslavi, sestra Olga Smetanová, kurátorka ve Znojmě, bratři 

Vladimír Lukl, kurátor v Nosislavi, a Kamil Vystavěl, člen SV (60 let!). Přejeme jim požehnání, 

radost a posilu od Boha ke každému dobrému dílu. 


