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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ČERVENEC a SRPEN 2019      

1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi 24. června. Na jejím začátku jsme se setkali se 

sestrou Martou Židkovou, která nám představila rozsah své práce na Evangelické akademii 

v Brně, kde bude od září působit nejen jako vyučující, ale také jako kaplanka povolaná do této 

služby synodem. S poděkováním poradnímu odboru pro práci s dětmi a místnímu sboru jsme 

hodnotili vydařenou seniorátní neděli ve Vanovicích. Hovořili jsme také o usneseních synodu a 

sborech, které do budoucna uvažují o sdružení sborů a společném kazateli, případně o sloučení 

se sousedním sborem. Koncem srpna ukončí své působení v našem seniorátě bratr farář Ondřej 

Ruml, kterému děkujeme za jeho službu v rovečínském sboru, poradním odboru pro děti a 

v seniorátním výboru, kde ho od 1. září nahradí sestra farářka Martina Kadlecová. 

 

2. Vizitace jsou na podzim plánovany  ve sborech Břeclav, Nikolčice a Olešnice.   

 

3. Poradní odbory. Seniorátní výbor jmenoval od 1. září předsedkyní poradního odboru pro 

práci s dětmi sestru Martinu Zuštinovou a novou členkou tohoto odboru sestru farářku Annu 

Peltanovou.  

 

4. Synodní rada ČCE potvrdila opakovanou volbu sestry farářky Martiny Zuštinové ve sboru v 

Kloboukách a volbu bratra faráře Jana Kellera ve sboru ve Veselí. 

 

5. Vzhledem k tomu, že v sobotu 9. listopadu poprvé zasedne 42. konvent Brněnského 

seniorátu, žádáme všechna staršovstva, aby provedla volbu nových poslanců a nahlásila jejich 

jména a emailové adresy do 20. září seniorátnímu výboru. 

 

6. Do všech seniorátu sborů byla rozeslána tabulka s předběžnou výší odvodu do Personálního 

fondu v roce 2020. Novinkou bude kombinovaný odvod, který umožní, aby méně početné a 

hospodářsky slabší sbory odváděly nižší částky. Podle starého systému by všechny sbory v roce 

2020 odváděly 160 tisíc Kč. Nyní bude paušální část ve výši 140 tisíc Kč pro všechny stejná a 

poměrná část bude solidárně přerozdělena podle velikosti a hospodářské síly sboru. Menší sbory 

tak odvedou celkově 145 - 150 tisíc Kč a velké sbory 170 – 178 tisíc Kč na jeden úvazek. 

 

7. Podle statutu seniorátního fondu pomoci, mohou sbory našeho seniorátu požádat o příspěvek 

na odvod do personálního fondu za rok 2019 do 20. září. Po shromáždění žádostí se seniorátní 

výbor obrátí na ostatní sbory s prosbou o dar, o jehož výši pak rozhodne konvent.  
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8. Připomínáme staršovstvům usnesení č. 33 minulého synodu, podle něhož mají seniorátnímu 

výboru poslat svá vyjádření k novým bohoslužebným formulářům. Abychom mohli odpovědi 

sumarizovat, prosíme staršovstva, aby nám je zaslala také do 20. září.  

 

9. Seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty, které se konalo 16.6. ve sboru v Prosetíně,  

rozhodlo o přidělení darů na základě podaných žádosti takto: Sbor v Nosislavi na obnovu 

kanalizace v Husově domě 85 tisíc Kč, sbor v Nikolčicích na sanaci vlhkosti zdiva a zpevnění 

základů kostela 90 tisíc Kč a sbor v Olešnici na elektro a vodo instalaci bytu pro kazatele 105 

tisíc Kč. Do ústředí byly postoupeny tři žádosti v následujícím pořadí: sbor Brno - Židenice na 

opravu střechy, zateplení půdní vestavby a nátěr fasády, sbor Boskovice na renovaci oken kostela 

a sbor v Olešnici na druhou část vybudování bytu pro kazatele. 

 

10. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 10. září ve sboru v Brně - Husovicích. 

 

11. V pondělí 30. září se bude v Miroslavi konat setkání evangelických farářů z Dolního 

Rakouska, kde bude mimo jiné představen náš seniorát. Byli bychom rádi, kdyby se tohoto 

setkání mohli zúčastnit také někteří z našich kazatelů. Podrobný program bude rozeslán do sborů 

později.  

 

12. Poradní odbor pro práci s dětmi připravil na sobotu 21. září ve sboru v Brně I, Opletalova 6 

setkání učitelů nedělních škol. Uvedením do nového cyklu poslouží bratr farář Ondřej Macek. 

 

13. V neděli 13. října 2019 zve sbor Brno I na ekumenické bohoslužby, při nichž chce 

poděkovat za 30 let života ve svobodě. Kázat přislíbil synodní senior bratr Daniel Ženatý.  

 

14. Narozeniny v červenci mají bratři David Najbrt, farář v Břeclavi, Jiří Šimsa, seniorátní 

farář, sestra Marta Židková, kaplanka a vyučující EA, bratr Jaroslav Matula, kurátor 

v Dambořicích, sestry Jarmila Řezníčková, farářka v Heršpicích, Iva Květonová, seniorátní 

farářka pro mládež. Narozeniny v srpnu mají sestry Marie Matoulková, pastorační pracovnice 

v Brně I, Kateřina Rybáriková, jáhenka v Nikolčicích a Hustopečích, Debora Hurtová, farářka 

v Prosetíně a Olešnici, bratři Jaroslav Fučík, donedávna kurátor v Prosetíně, Štěpán Hájek, 

farář v Brně – Husovicích, Daniel Maláč, kurátor v Heršpicích. Přejeme jim Boží obdarování 

moudrostí, radostí, vírou a nadějí. 

 

15. Přejeme vám všem krásné léto, čas na odpočinek a obnovu sil k dobré službě.  

 


