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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   BŘEZEN 2021     

1. Schůze seniorátního výboru (SV) se konala 22. února formou videokonference. SV vyslovil 

souhlas s návrhem na snížení úvazku seniorátní farářky Ivy Květonové od 1. září 2021 na 0,2 úvazku 

a doporučil Synodní radě vydat pokyn k volbě sestry Ivy Květonové druhou farářkou sboru v Brně I 

na 0,8 úvazku od 1. září 2021 na pět let. Sboru v Nikolčicích bylo prodlouženo čerpání mikrograntu 

na opravu varhan z roku 2020 o jeden rok. Staršovstvům sborů v Heršpicích a Silůvkách byl 

potvrzen plný kazatelský úvazek, aby mohly vstoupit v jednání s možnými kandidáty na uvolněná 

kazatelská místa ve svých sborech. SV jmenoval bratry Reného Piknu a Martina Horáka jako 

sčitatele hlasů volby na dálku, která proběhla ve sboru v Brně – Židenicích. Službu pastorační 

pracovnice ve sboru Brno I ukončila k 28. únoru sestra Helena Pacasová. Děkujeme jí za mimořádné 

nasazení v nynější době zvýšené potřeby návštěv a pomoci starším členům sboru.  

2. Setkání kurátorů a jejich náměstků se uskutečnilo (rovněž online) v sobotu 20. února. 

Zúčastnili se ho laičtí zástupci ze všech sborů seniorátu a členové seniorátního výboru. Na programu 

byla aktualizace představ o budoucí podobě našich sborů podle materiálů Sedm modelů, bratr Petr 

Zajíc nás uvedl do přípravy rozvojových plánů a v třetí části setkání jsme se navzájem informovali o 

různých způsobech života našich sborů v době nynější pandemie. 

3. Jarní seniorátní konference se bude letos konat online formou v sobotu 13. března v 9 hodin na téma: 

Začíná to v kolébce. Přednášejícím bude farář a psycholog bratr Ivan Ryšavý. Adresa na připojení bude 

včas rozeslána. 

4. Pověření nově zvolených členů seniorátního výboru, plánované na středu 17. března v 18 hodin 

do Blahoslavova domu, bylo kvůli aktuálním podmínkám výjimečného stavu odloženo.  

5. Prosíme sbory, které tak dosud neučinily, aby již brzy uzavřely své evidenční dotazníky za rok 

2020 a podobně i hospodářské výkazy včetně rozpočtu na rok 2021, aby mohly projít kontrolou 

seniorátního výboru.  

5. Vzhledem k tomu, že v nynější době nelze konat sborová shromáždění obvyklým způsobem, žádá 

seniorátní výbor všechna staršovstva, aby pokud možno do konce března projednala a schválila: 

výroční zprávu za rok 2020, výsledky hospodaření roku 2020 včetně revizní zprávy, rozpočet na rok 

2021 a zaslala je podepsané kazatelem a kurátorem elektronicky i písemně na adresu seniorátního 

výboru. Děkujeme.  

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

Zahájení: Radka Včelná. Kázání: Martina Kadlecová. Rozhovor. Zprávy seniora. 2. program 

připravil Roman Mazur. Další pastorální schůze budou 13. dubna, 11. května, 8. června. 

7. Narozeniny v březnu mají bratři Pavel Kašpar, emeritní farář, bytem v Bílovicích n.S., Petr 

Matuška, kurátor v Silůvkách, sestra Jana Potočková, farářka v Rovečném, bratři 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. 

 opr.: Ida Tenglerová , f. v Olešnici a Prosetíně
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