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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   PROSINEC 2020      

1. Schůze seniorátního výboru se konala 25. listopadu formou videokonference. Nejprve jsme 

usnesli dočasné povolání našich seniorátních farářů sestry Ivy Květonové a bratra Jaroslava Vítka od 

1.1. 2021 do dne nejbližšího zasedání konventu, který vykoná jejich plánovanou volbu. Usnesli jsme 

dále požádat synodní radu o pokyn k volbě Jiřího Šimsy seniorátním farářem na ¼ úvazku od 1.1. 

2021. Příští schůze bude 21. prosince. Do seniorátního kalendáře si, prosím, doplňte data setkání 

kurátorů 20. února 2021 a seniorátní konferenci 13. března 2021. 

2. Seniorátní adventní sbírka bude letos z rozhodnutí seniorátního výboru věnována vznikajícímu 

středisku Diakonie ve Vendolí. Vzhledem k současné situaci je na rozhodnutí staršovstva jakou 

formou tuto sbírku uspořádá.  Sbírka bude probíhat do konce února 2021. 

3. Seniorátní výbor rozhodl o udělení grantů na mikroprojekty v roce 2021. Obdrželi jsme žádosti 

sedmi sborů v celkové výši 150 tis Kč a k dispozici bylo 93 tisíc, které jsme doplnili ze seniorátních 

prostředků na rovných 100 tisíc. Všechny žádosti byly uspokojeny, i když musely být o třetinu 

zkráceny. 

4. Druhé zasedání 42. seniorátní konventu, odložené po vyhlášení nouzového stavu na neurčito, 

se bude konat v sobotu 23. ledna. O jeho formě bude rozhodnuto podle aktuální epidemiologické 

situace.  

5. Seniorátní výbor rozhodl na základě údajů z evidenčních dotazníků o výši osobních příplatků 

kazatelů na rok 2021. Na jeden celý úvazek činí příplatek 4.061 Kč měsíčně.  

7. Seniorátní výbor na základě návrhu porady mládeže jmenoval od 1. listopadu 2020 nový poradní 

odbor mládeže.  

8. Seniorátní výbor ukládá kazatelům, aby si během prosince vybrali letošní dovolenou tak, aby se 

jim do dalšího roku nepřevádělo víc než 10 dnů. 

9. Obdrželi jsme zprávu, že 20. listopadu zemřela sestra Jana Kalusová, emeritní farářka ČCE. 

Sloužila ve sborech Miroslav a Brno-Židenice. Rozloučení se zesnulou se připravuje do sboru ČCE 

v Miroslavi, odkládá se však až na dobu, kdy bude možné konat shromáždění bez závažného omezení 

počtu zúčastněných. Máme pamatovat na zarmoucené, modlit se za ně a potěšovat se navzájem 

dobrou zvěstí našeho Pána. 

10. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 8. prosince v 9 hodin pomocí videokonference. 

Program: Zahájení: Jiří Gruber. Kázání: Štěpán Hájek. Rozhovor. Zprávy seniora. 2. program: Ivana 

Noble: Proměny spirituality. Vedení: Filip Keller. Další pastorální schůze budou 3. ledna, 9. února, 

9. března. 

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

emeritní farář bytem v Brně (102 let), sestra Jaroslava Kordiovská, pastorační pracovnice 

v Kloboukách. Přejeme jim, ať je Pán Bůh moudře a mocně doprovází každým novým dnem a opatří 

je vším dobrým. 

9. Seniorátní výbor přeje vám všem dobrou adventní naději a pokojné vánoční svátky.  


