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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ČERVEN 2021     

1. Schůze seniorátního výboru se konala 31. května v Brně, Blahoslavově domě. Navázala na 

shromáždění, v němž náměstek synodního seniora Pavel Pokorný uvedl do služby členy a 

náhradníky seniorátního výboru zvolené v lednu při zasedání konventu: bratry Filipa Kellera, 

Martina Horáka a sestru Miroslavu Priknerovou. Seniorátní výbor jednal zejména o situaci v 

seniorátě, v němž během prázdnin dojde k řadě personálních změn. Seniorátní výbor jmenoval od 1. 

září administrátorkou sboru v Nosislavi sestru Radku Včelnou. Seniorátní výbor pověřil bratra 

Martina Horáka přípravou volby nové kazatelky ve sboru v Heršpicích a administraci sborů v Hustopečích 

a Nikolčicích převezme od 1. září 2021 bratr Jiří Gruber. Byly schváleny odměny kazatelům za první 

pololetí ve stejném poměru a výši jako v druhém pololetí loňského roku. Příští schůze seniorátního 

výboru proběhne on line 18. června.  

 

2. Seniorátní výbor doporučil žádost o pokyn k volbě sestry farářky Jarmily Řezníčkové ve sboru v Brně 

II od 1. října 2021 a odeslal příslušné listiny Synodní radě. 

 

3. Seniorátní výbor vyzývá staršovstva, aby již nyní rozhodla o datu konání odložených výročních 

sborových shromáždění. Jako nejvhodnější doba se nám nyní jeví měsíc září. Je při nich třeba schválit 

výroční zprávu staršovstva, hospodaření za rok 2020, rozpočet na rok 2021 a doložit zprávu revizorů. 

V několika sborech je také třeba provést volbu staršovstva (Boskovice, Břeclav, Svitavy, Vanovice a 

Veselí.) 

 

3. Seniorátní výbor připomíná staršovstvům, že je možné se do 20. září přihlásit o podporu ze 

seniorátního fondu pomoci. Formulář žádosti zašle SV na vyžádání. O výši podpory rozhodne 

listopadový konvent. 

 

4. Jeronymova jednota obdržela žádosti z pěti sborů. O výši jednotlivých darů bude rozhodnuto na 

seniorátním shromáždění 20. června v Kloboukách u Brna.  

 

5. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 15. června v Hustopečích. Program: Zahájení: 

Kateřina Rybáriková. Kázání: Iva Květonová. Rozhovor. II. program: David Najbrt: Klaun v nemoci 

i ve zdraví, v mládí i ve stáří, ve mně i v tobě, až do smrti aneb O klaunovi a vůbec.  

 

8. Narozeniny v červnu mají sestra Gabriela Horáková, kaplanka AČR, Pavel Stehlík, kurátor 

v Hustopečích, Daniel Blažek, kaplan vězeňské služby (50 let), Jiří Gruber, farář v Brně I, senior 

brněnského seniorátu a Filip Keller, farář ve Svitavách, sestra Věra Konečná, kurátorka ve 

Svitavách, a bratři Pavel Jančík, kurátor v Olešnici, a Ctirad Novák, emeritní farář, bytem v Brně 

(90 let). Přejeme jim, ať je Pán Bůh denně doprovází, posiluje ve všem dobrém a mocně chrání. 

 

Jako přílohu červnového zpravodaje posíláme poselství synodu ČCE. 


