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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ČERVEN 2020      

1. Seniorátní výbor měl svou řádnou schůzi v pondělí 25. května v Brně. Na její úvod pozval 

sestru Michaelu Najbrtovu a po srdečném rozhovoru doporučil její žádost o přijetí do 

vikariátu. Dále jsme uzavřeli připomínky k evidenčním dotazníkům a hospodářským 

výkazům a předali je Synodní radě. Seniorátnímu výboru Jeronýmovy jednoty jsme 

doporučili, aby sbory upozornil, že letos nepřišla žádná žádost o dar a vzhledem k tomu, že na 

jaře nemohla zasedat staršovstva a prodloužil termín podání žádostí. Senior byl pověřen 

svoláním jednání mezi zástupci seniorátu a střediska Diakonie v Brně s cílem splnit usnesení 

konventu a připravit novou koncepci vzájemných vztahů. Seniorátní výbor si od sborů 

vyžádal nová data o konání výročních shromáždění a voleb kazatelů a staršovstev. 

V některých sborech se budou konat v červnu jinde až po prázdninách.  

2. Pastorální konference bude v úterý 9. června v Brně-Židenicích. Začátek v 9 hodin. 

Program: Zahájení: Jiří Bureš. Kázání: Ivo David. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program 

(od 11 hodin): Mikuláš Kroupa, Jak zachovat „Paměť národa“, abychom nezapomínali 

na klíčové události našich dějin. Vedení: Martin Horák. Na druhý program zveme i další 

zájemce o toto téma.  

3. Seniorátní setkání Jeronymovy jednoty se připravuje na neděli 14. června ve sboru 

v Nikolčicích. Letošní výši sbírky darů je třeba nahlásit nejpozději do 5. června.    

4. Sborům připomínáme, že v poslední sborové zásilce jsou informace o žádostech o 

celocírkevní granty na rok 2021, které je třeba podat spolu s doporučením seniorátního 

výboru v době od 1. srpna do 30 září. 

5. Seniorátní výbor rozhodl o výši pololetních odměn kazatelům, které obdrží ve výplatě za 

měsíc květen. Průměrná výše odměny na jeden úvazek činí 3.663 Kč. 

6. Na základě žádosti sboru v Kloboukách u Brna a souhlasu seniorátního výboru byly zrušeny 

kazatelské stanice Borkovany a Bohumilice.  

7. Ke dni 30. srpna ukončí svou kazatelskou službu ve sboru ve Veselí bratr Jan Keller, bude 

mu však nadále zachována způsobilost k ordinované službě. Děkujeme mu, že pomohl sboru 

ve Veselí překlenout dobu, kdy hledal kazatele, a přejeme mu pevné zdraví a radostnou naději 

do dnů příštích. 

8. Další schůze seniorátního výboru je plánována na pondělí 22. června a zářijová schůze na 

21. září. V naléhavých případech však můžeme vaše žádosti projednat per rollam. 

9. Narozeniny v červnu mají: sestra Gabriela Horáková, kaplanka AČR, Pavel Stehlík, 

kurátor v Hustopečích, Daniel Blažek, kaplan vězeňské služby, Jiří Gruber, farář v Brně I, 

senior brněnského seniorátu a Filip Keller, farář ve Svitavách, sestry Věra Konečná, 

kurátorka ve Svitavách a Helena Pacasová, pastorační pracovnice v Brně I, a bratři Pavel 

Jančík, kurátor v Olešnici, a Ctirad Novák, emeritní farář, bytem v Brně. Přejeme jim Boží 

doprovázení, ochranu a pomoc ve všem dobrém. 

 


