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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ÚNOR 2020      

1. Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi 20. ledna. Vyslechl nejprve zprávu o zdařilé 

podzimní seniorátní konferenci, které se zúčastnilo 15 sester a bratří z deseti sborů a lednovém 

setkání pěveckých sborů, kterého se zúčastnilo 53 zpěváků a zpěvaček. Duchovního vedení 

prázdninového tábora pro mladší děti na Blažkově se ujme sestra Iva Květonová (po Ondřeji 

Rumlovi). Seniorátní výbor doporučil zařazení bratra Ondřeje Horkého ze sboru Brno II do 

seznamu bohoslovců. Krátkodobé studijní volno bylo uděleno sestře Kateřině Rybárikové. Vizitace 

našeho seniorátu a sboru Brno I, kterou vykonají představitelé Synodní rady ČCE, proběhne ve 

dnech 15. a 16. února. Příští schůze seniorátního výboru se bude konat 24 února  

2. Do všech sborů přišel aktuální výměr odvodu do personálního fondu, který se letos poprvé 

stanoví podle velikosti a obětavosti konkrétního sboru. 

3. Seniorátní výbor rozeslal do sborů, které letos obdržely mikrogram, darovací smlouvy. 

Příslušné částky sbory obdrží, až pošlou tyto smlouvy podepsané svými statutárními zástupci.     

4. Instalace nově zvolené náměstkyně seniora sestry Ivy Květonové se bude konat v sobotu 29. 

února v rámci setkání kurátorů a místokurátorů ve sboru v Brně I.    

7. Děkujeme sborům, které uzavřely evidenční dotazník za rok 2019 do konce ledna 2020 a 

prosíme o to i čtyři sbory, které tak dosud neučinily. Účetní výkazy za rok 2019 s návrhem 

rozpočtu na rok 2020 prosíme uzavřít do konce února. 

8. Dozorčí rada střediska Diakonie v Kloboukách u Brna zvolila svým předsedou bratra faráře 

Jiřího Grubera (po rezignaci sestry Martiny Zuštinové na tuto funkci). Slavnostní otevření nového 

domova Betlém se plánuje na pátek 19. června.  

9. Třetí ekumenická pouť smíření „Pojďme spolu“ tentokrát z Hustopečí do Klobouk u Brna se 

připravuje na sobotu 25 dubna. 

10. Staršovstva sborů Hustopeče a Nikolčice navštívil v neděli 19. ledna bratr senior, aby je 

seznámil s různými možnostmi budoucí podoby jejich sborů. Na podobnou návštěvu je pozván i 

do sborů Dambořice a Heršpice. Poté seniorátní výbor svolá setkání zástupců sborů na jihu 

seniorátu k rozhovoru na toto téma.  

8. Pastorální schůze kazatelů byla v úterý 4. února v  9 hodin ve sboru Brno I. Program: 

Zahájení: Anna Peltanová. Kázání: Marta Židková. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: 

Rozhovor s představiteli synodní rady ČCE (Daniel Ženatý, Vladimír Zikmund). Vedení: Filip 

Keller. Další pastorální schůze budou 3. března (datum stanoveno s ohledem na termíny jarních 

prázdnin) a 14. - 15. dubna dle pozvání bratislavského seniorátu slovenské evangelické církve a.v.   

9. Narozeniny v únoru mají: bratři Josef Valenta, emeritní farář, bytem ve Svitavách, Jan Keller, 

farář ve Veselí, sestra Daniela Chladilová, pastorační pracovnice ve Vanovicích, bratr Josef 

Trnka, kurátor ve Veselí a sestra Anna Peltanová farářka ve Vanovicích. Přejeme jim, ať je Pán 

Bůh doprovází a žehná jim. 


