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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   KVĚTEN 2021     

1. Schůze seniorátního výboru se konala 26. dubna stále ještě formou videokonference na dálku. 

Provedli jsme kontrolu evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření za rok 2020 a konstatovali, že 

až do drobné nedostatky, je možné je uzavřít a zpřístupnit pro celocírkevní přehledy předkládané 

synodu. Senior na základě údajů jednotlivých kazatelů sestavil soupis rozsahu služby našich 

kazatelů pro seniorát a povšechný sbor, který si vyžádala synodní rada. Na finanční dar, který 

každoročně nabízí sbor v Praze na Vinohradech, jsme odporučili sbor v Rovečném, který letos čekají 

mimořádné výdaje. Synodní rada schválila snížení úvazku seniorátní farářky pro mládež na 0,2 

úvazku od 1 září 2021. V úterý 27. dubna proběhla on line vizitace sboru v Miroslavi a podobným 

způsobem proběhlo pověření nově zvoleného staršovstva v Brně Židenicích. Seniorátní výbor 

doporučil synodní radě vydat pokyn k volbě sestry Eriky Petříčkové farářkou ve sboru 

v Silůvkách od 1 září 2021. Potvrdili jsme také souhlas s ukončením povolání sestry Anny Marie 

Fikejsové jako pastorační pracovnice ve sboru v Brně II. Příští schůze seniorátního výboru je 

plánována prezenčně na pondělí 31. května.  

 

2. Pověření nově zvolených členů seniorátního výboru Filipa Kellera, Martina Horáka a Miroslavy 

Priknerové vykoná náměstek synodního seniora bratr Pavel Pokorný v pondělí 31. května v 15:30.  

 

3. Poslanci 35. synodu z našeho seniorátu se spojí k on line pracovní poradě v pátek 7. května v 18 hodin. 

To už by mělo být jasné, zda synod proběhne prezenčně v pátek 20. května v Praze nebo on line od čtvrtka 

19.5. do soboty 20.5. Jeho úkolem bude mimo jiné volba nové synodní rady.   

 

4. Do připravovaného cyklu tříletého kurzu základů evangelické teologie se zatím přihlásilo sedm 

zájemců. Uvažuje se o možnosti prodloužit termín k poslání přihlášky do 12. května. 

 

5. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 11. května formou videokonference. Program: 

Zahájení: Jana Gruberová. Kázání: Filip Keller. Rozhovor. II. program: Saša Jacobea: 

Dobrovolnictví. Vedení: Martin Horák. Další pastorální schůze před prázdninami bude 8. června. 

 

7. V sobotu 24. dubna jsme se v Nosislavi rozloučili s někdejším kurátorem tohoto sboru a bývalým 

členem seniorátního výboru (1973-1985) bratrem Blahoslavem Dobrovolným, který zemřel ve 

věku 95 let. 

 

8. Narozeniny v květnu mají sestry Eva Pilátová, emeritní farářka, bytem v Brně, Martina 

Kadlecová, farářka v Silůvkách a bratři Tomáš Potoček, farář ve Veselí, a Petr Běhávka, kurátor 

v Nikolčicích. Přejeme jim hojnost radosti a pokoje, dobrých Božích darů. 


