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 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ZÁŘÍ 2021     

1. Seniorátní výbor se sejde v Brně, Opletalova 6 ke své pravidelné schůzi v úterý 14. září v 15 

hodin společně s předsednictvem konventu. Během prázdnin jsme doporučili žádost o pokyn 

k volbě farářem v Heršpicích pro bratra Vladimíra Píra s předpokládaným nástupem od 1. listopadu. 

2. V rámci přípravy na konvent, který je plánován na 13. listopadu žádá předsednictvo konventu 

staršovstva, aby do konce září navrhla vhodné kandidáty na funkci seniora a 1. náhradníka z řad 

kazatelů a současně i na funkci seniorátního kurátora a jeho 1. náměstka a návrhy odeslala na adresu 

předsedy konventu bratra faráře Ondřeje Macka: ondrej.macek@evangnet.cz. Předsedy poradních 

odborů a ředitele střediska Diakonie a škol Evangelické akademie prosíme o zaslání konventních 

zpráv na adresu svbs@evangent.cz do konce září.  

3. Od 1. září dochází v našem seniorátě řadě personálních a organizačních změn. Ve sboru v Brně 

I nastupují kazatelé Ondřej Macek a Iva Květonová (0,8) a jako třetí farář pokračuje Jiří Gruber 

(0,2). Ve sboru v Brně II nastupuje jako druhá farářka Jarmila Řezníčková. Do sboru v Silůvkách 

přichází farářka Erika Petříčková. Sbor v Břeclavi administruje Štěpán Hájek, sbor v Nosislavi 

Radka Včelná a sbory Hustopeče a Nikolčice Jiří Gruber. Sbor v Heršpicích administruje Jarmila 

Řezníčková. Službu seniorátního faráře ukončil Jaroslav Vítek a na jeho místo nastupuje do konce 

roku Jiří Gruber. V souvislosti s tím probíhá na řadě míst předávání sborů za přítomnosti 

pověřených členů seniorátního výboru. 

4. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 14. září v Brně. Pozvánku a program zašleme později. 

5. Uvedení nových kazatelů do služby je plánováno ve sboru v Brně I v neděli 3. října v 10 hodin a 

ve sboru v Silůvkách v neděli 10. října ve 14 hodin.   

6. V některých sborech je zapotřebí ještě uskutečnit odložená výroční sborová 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.  

7. Podle statutu seniorátního fondu pomoci, mohou sbory našeho seniorátu požádat o příspěvek 

na odvod do personálního fondu nejpozději do 20. září. Po shromáždění všech žádostí se seniorátní 

výbor obrátí na ostatní sbory s prosbou o dar, o jehož výši pro jednotlivé sbory rozhodne konvent.  

Žádost je v příloze. 

8. Výroční shromáždění sboru ve Vanovicích povolalo po úspěšném složení příslušných zkoušek ke 

službě výpomocnou kazatelku sestru Danielu Chladilovou. Podobně povolalo sborové 

shromáždění sboru v Brně I ke službě výpomocného kazatele bratra Petra Loukotu. Oběma bude 

na podzim udělena ordinace.  

9. Sbory, střediska Diakonie nebo školy Evangelické akademie mohou do konce září podávat žádosti 

o celocírkevní granty na rok 2022. O doporučení projektu je třeba požádat seniorátního výbor do 13. 

září.  
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10. Seniorátní výbor vyhlásí během září tak jako v minulých letech výzvu k podávání žádostí o 

mikrogranty na rok 2022, které bude třeba podat nejpozději od konce října. Celková částka 

k rozdělení je 82 tis Kč. Sbory a poradní odbory, které kvůli covidové pandemii nemohly 

mikroprojekty v roce 2021 realizovat, mohou požádat o jejich prodloužení o rok nebo přidělené 

prostředky vrátit. 

11. Další ročník ekumenické pouti Pojďme spolu se koná v sobotu 2. října z Klobouk u Brna přes 

Dambořice do Uhřic a Žarošic.  

12 Narozeniny v září mají bratři Jiří Bureš, farář v Boskovicích, Václav Matoulek, kurátor v Brně I a 

sestra Martina Zuštinová, farářka v Kloboukách. Přejeme jim Boží obdarování moudrostí, radostí, 

vírou a nadějí. 

10. Přejeme dobrý začátek nového pracovního období všem žákům a učitelům.  

 

 


