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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   BŘEZEN 2020      

1. Seniorátní výbor měl svou pravidelnou schůzi 24. února. Nejprve jsme se věnovali přípravě 

únorového setkání kurátorů a místokurátorů a březnové seniorátní konferenci. Byla provedena 

kontrola údajů v evidenčních dotaznících a rozhodnuto o tom, kdo přijme sliby nově zvolaných 

staršovstev a vykoná podzimní vizitace. K rozhovoru pozval seniorátní výbor bratra Jiřího Šimsu a 

projednal s ním snížení jeho pracovního úvazku od 1. dubna. Jednání seniorátního výboru se 

zúčastnila také sestra Radka Včelná, která nám představila návrh změn v budoucím cyklu 

seniorátního vzdělávání. Seniorátní výbor udělil 14 denní studijní volno sestře Kateřině Rybárikové. 

2. Staršovstva sborů ve Veselí a v Rovečném požádala SR ČCE o vydání pokynu k volbě bratra 

Tomáše Potočka za faráře ve Veselí a sestry Jany Potočkové za farářku v Rovečném od 1. září 2020. 

Současně byla podána žádost o pokyn k volbě bratra Ivo Davida jako společného kazatele sborů v 

Moravské a České Třebové. Všechny tři žádosti seniorátní výbor po několika změnách doporučil a 

Synodní rada ČCE jim vyhověla a vydala pokyny k volbě. 

3. V neděli 16 února proběhla vizitace sboru v Brně I a Brněnského seniorátu, kterou vykonali 

bratři synodní senior Daniel Ženatý a seniorátní kurátor Vladimír Zikmund.    

3. V těchto dnech jsou do všech sborů postupně distribuovány letáky Jeronymovy jednoty. 

4. Sbory, kterým byl udělen mikrogrant na rok 2020 a vrátily podepsané darovací smlouvy, 

dostanou na svůj účet přiděleny finanční prostředky.  

5. Staršovstvo sboru v Kloboukách u Brna po předchozím souhlasu seniorátního výboru zrušilo 

kazatelské stanice Bohumilice a Borkovany, protože se zde již řadu let bohoslužby nekonají a sbor 

zde nemá vlastní budovy.  

6. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 3. března v  9 hodin ve sboru Brno II. Program: 

Zahájení: Jan Keller. Kázání: Radka Včelná. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: Petr Gallus 

(ETF UK), Evangelická antropologie. Vedení: Jarmila Řezníčková. – Pastorální schůze v dubnu 

bude 14. - 15. dubna, Modra (SR) dle pozvání bratislavského seniorátu slovenské evangelické církve 

a.v.  Pastorální schůze v květnu se připravuje na 12. května 2020 v Brně-Husovicích. 

7. Narozeniny v březnu mají bratři Pavel Kašpar, emeritní farář, bytem v Bílovicích n.S. (70 let!), 

Petr Matuška, kurátor v Silůvkách, Ivo David, farář v Moravské Třebové, Miroslav Maňák, 

seniorátní kurátor, Tomáš Vostřák, kurátor v Kloboukách, a sestry Ida Tenglerová, farářka 

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

moc a moudrost. 

 


