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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ČERVENEC - SRPEN 2021     

1. Schůze seniorátního výboru se konala 17. června on line. Probírali jsme zejména personální 

změny, které v našem seniorátě nastanou od září, včetně potřebných administrací, příprav voleb 

kazatelů, staršovstvech a jejich potvrzování. Z kazatelské služby v našem seniorátě odchází sestry 

Alexandra Jacobea (Praha - Dejvice), Martina Kadlecová (Sněžné na Moravě a Daňkovice) a David 

Najbrt (Lanškroun). Děkujeme jim za jejich službu pro naše sbory a seniorát a přejeme jim Boží 

požehnání na nových sborech. Dalším bodem byla informace o jednání s brněnským střediskem 

Diakonie o nové podobě vzájemného vztahu k budově na Hrnčířské. 

2. Seniorátní výbor se zabýval také přípravou listopadového konventu (13.11). Předsednictvo konventu 

se obrátí na staršovstva s žádosti, aby navrhla vhodné kandidáty na funkci seniora a 1. náhradníka z řad 

kazatelů a současně na funkci seniorátního kurátora a jeho 1. náměstka. Setkání seniorátního výboru a 

předsednictva konventu je plánováno na 14. září. Předsedy poradních odborů seniorátu prosíme o zaslání 

zpráv na adresu svbs@evangnet.cz. 

3. Seniorátní výbor žádá staršovstva, aby rozhodla o datu konání odložených výročních sborových 

shromáždění. Jako nejvhodnější doba se 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 provézt odloženou volbu staršovstva.  

4. Ve sboru v Břeclavi bylo zvoleno nové staršovstvo. Novým kurátorem byl zvolen bratr Marek 

Posolda a místokurátorkou sestra Jana Zámečníková.  

5. Ve sboru v Silůvkách byla od 1. září zvolena kazatelkou sestra Erika Petříčková. Ve sboru Brno 

I byla zvolena druhou farářkou sestra Iva Květonová a na částečný úvazek bratr Jiří Gruber. Ve 

sboru Brno II byla zvolena druhou farářkou sestra Jarmila Řezníčková a ve sboru Svitavy 

v opakované volbě bratr Filip Keller. 

6. Seniorátní výbor připomíná staršovstvům, že nejpozději do 20. září je možné se přihlásit o 

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

rozhodne listopadový konvent. 

7. Seniorátní shromáždění JJ, které se konalo v neděli 20. června v Kloboukách u Brna, přidělilo 

v rámci seniorátu dary těmto sborům: Rovečné 115 tis., Veselí 29 tis., Svitavy 80 tis. a Silůvky 50 tis. 

Kč. Žádost sboru v Nosislavi (445 tis. Kč) byla postoupena do ústředí.  

8. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 14. září.  

9. Narozeniny v červenci a srpnu mají bratři David Najbrt, farář v Břeclavi, Jiří Šimsa, seniorátní 

farář, sestra Marta Židková, kaplanka a vyučující EA, bratr Jaroslav Matula, kurátor 

v Dambořicích, sestry Jarmila Řezníčková, farářka v Heršpicích, Iva Květonová, seniorátní 

farářka pro mládež. Narozeniny v srpnu mají sestry Marie Matoulková, pastorační pracovnice 

v Brně I, Kateřina Rybáriková, jáhenka v Nikolčicích a Hustopečích, bratři Štěpán Hájek, farář 

v Brně-Husovicích, Daniel Maláč, kurátor v Heršpicích. Přejeme jim, ať je Pán Bůh moudře a 

mocně doprovází každým novým dnem a opatří je vším dobrým.  


