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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   DUBEN 2021     

1. Schůze seniorátního výboru se konala 22. března formou videokonference. Senior odeslal 

děkovný dopis bratru Kamilu Vystavělovi, který se řadu let jako náhradník účastnil schůzi 

seniorátního výboru. Bohoslužebné shromáždění spojené s pověřením nově zvolných členů SV 

muselo být odloženo na neurčito. Koncem dubna proběhne on line vizitace sboru v Miroslavi. 

Hospodaření seniorátu v roce 2020, které počítalo v rozpočtu se schodkem 89.500 Kč skončilo 

nakonec přebytkem 34.291 Kč. Seniorátní výbor schválil žádosti o krátkodobé studijní volno 

sestrám Radmile Včelné (12.-25. 4.) a Saše Jacobea (12.-23.4.). Synodní rada schválila předčasné 

ukončení služby pastorační pracovnice Ivy Květonové ve sboru Nosislav k 31. 8. 2021.   

2. Byla uzavřena seniorátní adventní sbírka tentokrát na výstavbu nového střediska Diakonie ve 

Vendolí, která vynesla celkem 107.114 Kč. Všem dárcům děkujeme. 

3 Jarní seniorátní konference se se uskutečnila online formou (45 připojení) v sobotu 13. března v 9 

hodin na téma: Začíná to v kolébce. Přednášejícím byl farář a psycholog bratr Ivan Ryšavý. Text 

přednášky bude zveřejněn na seniorátním webu.  

4. V pondělí 15. března se uskutečnilo on line setkání zástupců sborů osmi sborů v okolí Brna o 

jejich možné budoucí spolupráci.   

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

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

schválila: výroční zprávu za rok 2020, výsledky hospodaření roku 2020, rozpočet na rok 2021 a 

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

Děkujeme všem staršovstvům, která tak již učinila.  

6. Všechny sbory uzavřely evidenční dotazníky, které nyní prochází kontrolou seniorátního výboru. 

Prosíme ještě pět sborů, aby co nejdříve uzavřely také hospodářské výkazy. 

7. Seniorátní výbor připomíná všem kazatelům, že do 22. března měli zaslat seniorátnímu výboru 

soupis svých aktivit v seniorátě a povšechném sboru.    

8. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 13. dubna formou videokonference. V 8:45 začne 

sdílením seniorátních informací a od 9:30 se účastníci mohou připojit ke konferenci pořádané 

Evangelickou teologickou fakultou UK nazvané Církev na cestě - Vize a perspektivy pro putování 

21. stoletím. Konference bude probíhat dopoledne i odpoledne. Další pastorální schůze budou 11. 

května a 8. června. 

9. Ekumenická pouť Pojďme spolu byla odložena a uskuteční se, dá-li Pán, v sobotu 2. října.     

10. Narozeniny v dubnu mají sestra Jana Hofmanová, farářka v Brně I, bratři Ondřej Macek, farář 

v Nosislavi, David Sedláček, farář v Miroslavi, sestra Olga Smetanová, kurátorka ve Znojmě a bratr 

Vladimír Lukl, kurátor v Nosislavi. Přejeme jim dobré Boží dary, moudrost, radost, pokoj a 

zachování dobrého zdraví. 

11. Seniorátní výbor vám všem přeje nové povzbuzení a novou naději z velikonoční zvěsti. Radostné 

velikonoce! 


