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1. První zasedání 42. konventu se konalo v sobotu 9. listopadu v Brně (Blahoslavově domě). 

Verifikovaný zápis obdrželi elektronicky všichni konvetuálové a písemně Synodní rada.   

2. Seniorátní výbor se sešel k své řádné schůzi v pondělí 25. listopadu. Nejprve projednal zápisy 

z vizitací ve sborech Nikolčice, Olešnice a Břeclav, které proběhly v podzimním období. Dále 

seniorátní výbor doporučil synodní radě žádost sboru Brno I o pokyn k volbě bratra Ondřeje Macka 

prvním farářem sboru od 1. září 2021 a současně i jeho žádost o dispens od nedodržení doby 

povolání ve sboru v Nosislavi. Synodní radě byly odeslány žádosti o potvrzení opakovaných voleb 

seniorátních farářů Jaroslav Vítka a Jiřího Šimsy. Byl projednán postup a doporučení při nápravě 

neplatné nájemní smlouvy v jednom sboru našeho seniorátu. Sbor ve Znojmě zaslal nájemní 

smlouvu na farní byt, která byla seniorátním výborem předem schválena. Sbory Veselí a Rovečném 

požádaly seniorátní výbor o potvrzení plné výše kazatelského úvazku, aby mohly pokračovat 

v jednání s kandidáty na faráře ve svých sborech. Seniorátní výbor dále rozhodl o udělení 

mikrograntů pěti sborům a jednomu poradnímu odboru, když předtím jednu žádost jako 

nevyhovující vyřadil. K dispozici bylo 88.3203 Kč. Na závěr hlasující členové seniorátního výboru 

rozhodli o výši pololetních odměn pro kazatele (na jeden úvazek bylo letos k dispozici 3.430 Kč) a 

také o výši osobního hodnocení kazatelů našeho seniorátu na rok 2020. Zde bylo k dispozici 3.500 

Kč měsíčně na jeden úvazek. Na ústředí církve byl odeslán písemný záznam rozhovoru o nových 

bohoslužebných formulářích, která proběhla ve staršovstvech a na konventu. Další schůze 

seniorátního výboru je plánována 20. ledna 2020. 

3. Seniorátní farář Jiří Šimsa se po delší pracovní neschopnosti a rehabilitaci vrací od 21. 

listopadu do službu a sbory se na něj opět mohou obracet s žádostí o kazatelskou službu. 

4. Ve sborech Nikolčice a Hustopeče proběhla 24. listopadu opakovaná volba sestry jáhenky 

Kateřiny Rybárikové, která nabude platnosti po potvrzení Synodní radou.   

5. Uvedení sestry farářky Ivy Květonové od funkce 2. náměstkyně seniora se bude konat při 

setkání kurátorů a místokurátorů našeho seniorátu v sobotu 29. února 2020.    

6. Synodní rada ČCE potvrdila volbu bratra faráře Ivo Davida ve sboru v Moravské Třebové. 

7. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 10. prosince v 9 hodin ve sboru Brno II. Program: 

Zahájení: Ondřej Macek. Kázání: David Sedláček. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: 

Mikuláš Kroupa: Paměť národa a klíčové události našich dějin. Vedení: Martin Horák. Další 

pastorální schůze budou 14. ledna, 4. února a 3. března.    

8. Narozeniny v prosinci mají: bratr Bohumír Posolda, kurátor v Břeclavi, bratr Jan Pokorný, 

emeritní farář bytem v Brně (101 let), sestra Jaroslava Kordiovská, pastorační pracovnice 

v Kloboukách, a sestra Jana Kalusová, emeritní farářka, bytem v Brně. Přejeme jim, ať je Pán Bůh 

věrně doprovází každým novým dnem a žehná jim. 

9. Seniorátní výbor přeje vám všem radostný advent a pokojné vánoční svátky.  
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42. konvent brněnského seniorátu ČCE 

se sešel k prvnímu zasedání v sobotu 9. listopadu v Brně – Blahoslavově domě. Víc než šest desítek 

delegátů ze všech sborů v seniorátu spolu s dalšími členy a hosty konventu začali jednat v devět 

hodin dopoledne – ti ze vzdálenějších míst měli v tu chvíli za sebou cestu do Brna nevlídným 

listopadovým ránem, s vyhlídkou na to, že do odpoledních hodin bude třeba projednat úctyhodnou 

řadu bodů programu. Úhrnný návrh obsahoval 21 hlavních bodů, základní písemné materiály pro 

delegáty obsahovaly 82 stran tisku. Jednání konventu představuje dlouhé hodiny soustředění 

s vědomím odpovědnosti za rozhodování o věcech, které mohou mít závažné důsledky pro podobu 

našich sborů v příštích letech, možná i desetiletích. 

Přípravu konventu měl na starosti seniorátní výbor, výrazně a účinně se však na ní podílelo 

také předsednictvo konventu minulého. 

V zahajovací pobožnosti seniorátní farářka pro mládež Iva Květonová soustředila pozornost 

na biblické svědectví o moudrosti – bytostně důležité, vzácné, nepostradatelné, náročné, neboť je 

Božím darem lidem k životu. Ještě krátká chvíle soustředění v modlitbě, a pak už bylo zapotřebí 

konvent ustanovit a uzpůsobit k jednání. Předsedou konventu byl výraznou většinou delegátů 

znovu zvolen farář Ondřej Macek. Ve spolupráci s dalšími členy předsednictva, kterými byli zvoleni 

sestra Alexandra Jacobea a bratři Jaromír Klimek a Milan Ryšavý, vedl jednání s přehledem, 

moudře, neuspěchaně, a přece ve svižném tempu, takže se podařilo projednat všechny připravené 

body a neprotáhnout dobu jednání do příliš pozdního odpoledne. 

Na konci léta odešel z brněnského seniorátu 2. náměstek seniora, farář Ondřej Ruml. 

Konvent volbou obsadil tuto uvolněnou funkci – tentokrát však nezvolil náměstka seniora, nýbrž 

jeho náměstkyni, stala se jí zmíněná už farářka Iva Květonová. Její práce pro mládež je podnětná a 

přínosná. Množství a rozmanitost aktivit mládeže ze sborů v seniorátu jsou pod jejím vedením 

hodné pozornosti a pokaždé znovu si získávají sympatie. 

Zprávy seniora, seniorátního výboru a jeho odborů a komisí, zprávy o Jeronýmově jednotě, 

Diakonii, Evangelické akademii, byly konventu předloženy v přehledné písemné podobě. Konvent 

s uspokojením přijal skutečnost, že v Brně na začátku září začala působit třetí škola v rámci 

Evangelické akademie. Je to základní škola, známá nejspíše pod jménem „Filipka“, která rozvíjí 

svou činnost v Brně-Židenicích. 

Je pochopitelné, že značnou část jednání si vyžádaly hospodářské záležitosti seniorátu. I 

když v současnosti snad hospodaření pro většinu sborů nepředstavuje nijak zraňující problém, 

účastníkům jednání bylo zřejmé, že směřování církve k hospodářské soběstačnosti (nezávislosti na 

všech přímých formách státní podpory) bude už v brzké budoucnosti vyžadovat jak velikou 

odpovědnost, tak velikou odvahu – a pokračování v projevech solidarity hospodářsky silnějších a 

slabších sborů v rámci celé církve. 
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Konvent přijal seniorátním výborem připravený rozpis celocírkevních a seniorátních 

repartic, schválil hospodaření seniorátu za rok 2018 a navržený rozpočet na rok 2020. Delegáty 

ústředního shromáždění Jeronymovy jednoty zvolil bratry Milana Ryšavého a Tomáše Rozbořila a 

revizorkami seniorátního hospodaření sestry Miroslavu Priknerovou a Věru Průdkovou. Pro další 

práci v seniorátu zvolil na další kalendářní rok seniorátní faráře Jiřího Šimsu a Jaroslava Vítka, 

každého na zkrácený pracovní úvazek (0,5). 

V této části jednání o hospodaření sborů se opět obzvlášť projevila vynalézavost účastníků 

konventu z řad seniorátní mládeže, kteří pohotově doprovázeli jednání promítáním přehledů, 

tabulek, grafů a soupisů. Bylo tak možné průběžně zrakem sledovat čísla a data, a tudíž se snáz 

orientovat v jejich záplavě. Se stejnou pohotovostí ovšem jednání doprovázeli nejmladší 

konventuálové od začátku do konce a ovládali počítač a projektor s profesionální zručností. 

Přes svůj nabitý program si konvent dokázal najít čas k rozhovoru ve čtyřech skupinách o 

podnětech k podobám bohoslužeb v naší církvi. Celocírkevní poradní odbor liturgický doporučil 

rozhovor o nich a synod ČCE v loňském roce to doporučení v poněkud svérázné podobě předal 

sborům a seniorátům. Delegáti konventu se k rozhovoru rozdělili do čtyř pracovních skupin. 

Očekává se, že hlasy, které při rozhovoru zazněly, se podaří připojit jako volnou přílohu k zápisu 

z jednání konventu, a budou tak k dispozici zájemcům ve sborech. 

Také letos by bylo nepatřičné opomenout skutečnost, že jednání konventu umožnila 

pohostinnost a organizační pečlivost hostitelů ve sboru Brno II. Prostor k jednání, ozvučení, 

občerstvení, desítky jednotlivých zdánlivých drobností a vydatný oběd pro všechny delegáty a hosty 

konventu – a určitě jsem ještě zapomněl zmínit něco z toho, zač hostitelům patřila vděčnost. 

Modlitbou a požehnáním předseda konventu jednání odpoledne uzavřel. Neboť i tam, kde 

jde o správu církve, záleží od začátku do konce na Boží milosti a moudrém vedení, na jeho novém 

povolání ke svědectví a službě. 

převzato z časopisu SETKÁVÁNÍ, upraveno 


