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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ÚNOR 2021     

1. V sobotu 23. ledna proběhlo 2. zasedání 42. konventu Brněnského seniorátu pomocí videokonference, 

které se zúčastnilo 74 z 77 poslanců a 5 poradců. Velký dík za přípravu a zdárný proběh našeho jednání patří 

předsednictvu a současně několika IT poradcům z řad mládeže. Konvent zvolil na šestileté období prvním 

náměstkem seniora bratra Filipa Kellera, druhým náhradníkem z řad kazatelů bratra Martina Horáka a 

druhým náhradníkem seniorátního kurátora sestru Miroslavu Priknerovou. Konvent dále zvolil na další 

období seniorátní faráře Jaroslava Vítka (do 30.8.2021), Ivu Květonovou (do 31.12.2022), Jiřího Šimsu 

(do 31.12.2021) a nově i Jiřího Grubera (od 1.9.2021 do 31.12.2021). Konvent schválil zprávu 

seniorátního výboru, seniorátní hospodaření za rok 2020 a předložený rozpočet seniorátu na rok 2021. 

Bylo schváleno rozdělení celocírkevních a seniorátních repartic. Dále vzal konvent na vědomí zprávy 

poradních odborů a středisek Diakonie a škol Evangelické akademie. V průzkumné volbě kandidátů na 

volbu do synodní rady získal největší podporu na funkci synodního seniora bratr farář Jan Keřkovský a na 

synodního kurátora bratr Jiří Schneider. Sbory v Olešnici a v Hustopečích získaly podporu ze 

seniorátního  fondu solidarity, do kterého přispělo 9 sborů a jednotlivců. 

2. Schůze seniorátního výboru se konala 26. ledna formou videokonference. Bylo k ní přizváno šest sester 

a bratří, které staršovstva navrhla k ordinaci, a seniorátní výbor všechny doporučil Synodní radě k vykonání 

zkoušky výpomocného kazatele. V další části projednal seniorátní výbor běžnou agendu. Další schůze  je 

plánována na pondělí 22. února.  

2. Seniorátní adventní sbírku věnovanou vznikajícímu středisku Diakonie ve Vendolí ukončete, prosíme, 

nejpozději do 28. února. Příspěvky sborů posílejte na účet seniorátu s variabilním symbolem 913xxxx (číslo 

sboru). Děkujeme sborům, které již své příspěvky poslaly. 

3. Setkání kurátorů a jejich náměstků se připravuje na sobotu 20. února od 9 hodin. Bude věnováno přípravě 

rozvojových plánů našich sborů a dalším aktuálním tématům. Nebude-li možné se setkat osobně, bude se setkání 

konat on line podobně jako konvent.  

3. Jarní seniorátní konference je plánována na sobotu na sobotu 13. března na téma: Začíná to v kolébce. 

Přednášejícím bude farář a psycholog bratr Ivan Ryšavý. 

5. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 9. února v 9 hodin jako videokonference. Program: Zahájení: 

Štěpán Hájek. Kázání: Saša Jacobea. Rozhovor. Zprávy seniora. 2. programu se účastní doc. Petr Sláma 

z ETF UK. Uvede nás do nových objevů a tajů knihy Exodus.  Další pastorální schůze budou 9. března, 13. 

dubna, 11. května, 8. června. 

6. Evidenční dotazníky za rok 2020 vyplňte, prosíme, do 15. února, aby měl seniorátní výbor dostatek času 

na jejich schválení (aktuální změny v metodice vyplňování najdete v první sborové zásilce).  Hospodářské 

výkazy včetně rozpočtu na rok 2021 schválené staršovstvem, prosíme, vyplňte pokud možno do konce 

února, aby mohly projít kontrolou seniorátního výboru.  

8. Narozeniny v únoru mají: sestra Věra Pospíšilová, kurátorka v Rovečném, bratr Jan Keller, emeritní 

farář, 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. 


