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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ŘÍJEN 2020      

1. Schůze seniorátního výboru se konala 21. září a byl k ní pozván také předseda konventu bratr 

Ondřej Macek kvůli koordinaci příprav listopadového zasedání. Sbory ve Svitavách a v Brně 

Židenicích požádaly v souvislosti s přípravou opakované volby o stanovení výše kazatelského 

úvazku. Žádost sboru v Kloboukách u Brna o prodloužení místa pastorační pracovnice o další dva 

roky byla s doporučením odeslána Synodní radě. SV dále doporučil šest kazatelů na sociální 

výpomoc z fondu Partnerhilfe. Proběhlo předání sborů v Prosetíně a Veselí.  

2. Seniorátní výbor stále očekává z některých sborů odpověď na svůj dopis o sedmi modelech 

budoucí podoby svého sboru.  

3. Seniorátní výbor obdržel v termínu šest žádostí o doporučení grantů na podporu rozvojových 

a diakonických projektů na rok 2021 a rozhodl se po připomínkách všechny doporučit grantové 

komisi při Synodní radě. Žádosti podaly sbory Břeclav, Klobouky a Nosislav. 

4. Seniorátní výbor vyhlásil tak jako v minulých letech výzvu k podávání žádostí o mikrogranty 

v roce 2021, které je třeba podat nejpozději od konce října. Celková částka k rozdělení je opět 88 tis 

Kč. Sbory a poradní odbory, které kvůli covidové pandemii nemohly realizovat mikroprojekty v roce 

2020, mohou požádat o jejich prodloužení o rok nebo přidělené prostředky vrátit. 

4. Sliby nově zvolených staršovstev se konají 11. října v Brně I, 18. října ve sboru Brno – Židenice 

a v listopadu ve sboru Brno – Husovice. Podzimní vizitace proběhnou ve sborech Znojmo (6.10.), 

Miroslav (20 10.) a Vanovice (termín je v jednání).  

5. Slavnostní bohoslužby, při kterých bude sestra Jana Potočková uvedena do kazatelské a 

pastýřské služby ve sboru v Rovečném, budou v neděli 4. října 2020 ve 14:30. Ustanovení sestry 

Idy Tenglerové správkyní sborů v Olešnici a Prosetíně se připravuje na neděli 8. listopadu 

dopoledne v kostele v Olešnici.   

6. Na sobotu dne 7. listopadu 2020 je svoláno 2. zasedání 42. konventu Brněnského seniorátu. 

Veškeré zprávy a návrhy ze sborů je třeba poslat do 24. října na adresu svbs@evangnet. cz  

7. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 13. října v 9 hodin ve sboru Brno-Židenice. Program: 

Zahájení: Saša Jacobea. Kázání: Jana Gruberová. Rozhovor. Zprávy seniora. Druhý program: 

Martin Horák: Mužská spiritualita. Vedení: Radka Včelná. Další termíny pastorálních schůzi jsou: 

10. listopadu, 8. prosince.   

8. V našem seniorátě budou od října vykonávat vikariát sestra Michaela Najbrtová ve sboru Brno II 

a bratr Richard Vlasák ve sboru v Miroslavi.  

9. Narozeniny v říjnu mají bratr Pavel Trumpeš, církevní pracovník na odpočinku, bytem v 

Boskovicích, sestry Naděje Popelářová, emeritní kazatelka, bytem v Brně, Jana Kašparová, emeritní 

kazatelka a vyučující na EA, bytem v Bílovicích nad Svitavou, Dobromila Malachová, kurátorka 

v Moravské Třebové. Přejeme jim, ať v Boží blízkosti každý den přijímají novou sílu a novou naději. 


