
Opletalova 6, 602 00 Brno, tel. 776 216 072, svbs@evangnet.cz, http://brnensky-seniorat.evangnet.cz 

 

 

 

 ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU   ŘÍJEN 2021     

1. Seniorátní výbor se sešel ke své pravidelné schůzi v úterý 14. září v 15 hodin společně 

s předsednictvem konventu, aby společně připravili jeho předběžný program a seznam tisků. 

Počítáme s tím, že konvent se sejde 13. listopadu v Blahoslavově domě, a rádi bychom při něm 

využili elektronický systém hlasování, který se tak dobře osvědčil při lednovém on-line konventu. 

Seniorátní výbor doporučil žádost sestry jáhenky Kateřiny Rybárikové, která po deseti letech 

služby na sboru žádá o prohlášení za farářku. Rozhodne o tom synodní rada. Dále jsme souhlasili 

s dispensem od překážky příbuzenství několika kandidátů na volby do staršovstva ve sboru 

Veselí. Pověření staršovstva proběhlo v Břeclavi (12.9.) a v Brně – Husovicích (19.9.) 

Seniorátní výbor potvrdil výši souhrnného kazatelského úvazku (0,8) pro sbory Nikolčice a 

Hustopeče a plného úvazku v Břeclavi. Doporučili jsme žádost o celocírkevní grant sboru ve 

Svitavách, jehož cílem je efektivní hospodaření s vodou v tamním sborovém domě. Další schůze 

seniorátního výboru bude 18. října v15 hodin.  

 

2. V rámci přípravy na 3. zasedání 42. konventu žádá předsednictvo konventu staršovstva, aby do 

15. října navrhla vhodné kandidáty na funkci seniora a 1. náhradníka z řad kazatelů a současně i 

na funkci seniorátního kurátora a jeho 1. náměstka. Na každou funkci nejvýše tři jména. Každé 

staršovstvo může také podat vlastní návrhy na usnesení konventu nebo synodu. Vše odešlete na 

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

 

3. Předsedy poradních odborů a ředitele střediska Diakonie a škol Evangelické akademie 

prosíme, aby své zprávy za rok 2021 poslali předsedovi konventu do 13. října.  

 

4. Pastorální schůze kazatelů bude v úterý 12. října od 9 hodin ve sboru v Brně – Židenicích. 

Zahájení bude mít sestra Martina Zuštinová, kázání bratr Pavel Kašpar a vedení sestra Radka 

Včelná. Druhý program od 11 hodin bude mít bratr Martin Horák na téma: Mužská spiritualita. 

 

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

hodin (Ondřej Macek a Iva Květonová), ve sboru v Silůvkách na neděli 10. října v 15 hodin 

(Erika Petříčková) a ve sboru Brno II na neděli 17. října ve 14:30 (Jarmila Řezníčková). 

 

6. Po třech letech společného vzdělávání, zkoušce před synodní radou a volbě sborovým 

shromážděním bude do služby výpomocných kazatelů 17. října ordinováni ve sboru v Praze u 

Klimenta bratr Petr Loukota z Brna I. Druhá ordinace se koná 7. listopadu v Horní Čermné, kde 

budou kazatelskou službou pověřeny sestry Daniela Chladilová z Vanovic a Pavla Michnová 

z Nosislavi.  
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6. O pomoc ve výši 27 tisíc Kč ze seniorátního fondu pomoci požádal sbor v Hustopečích. 

Prosíme proto sbory našeho seniorátu o příspěvky do tohoto fondu, aby mohl konvent o daru 

rozhodnout. Výši svých příspěvků, prosím, oznamte seniorátnímu výboru do konce října.  

 

8. Seniorátní výbor vyhlásil výzvu k podávání žádostí o mikrogranty na rok 2022, kterou je 

třeba podat nejpozději od konce října. Celková částka k rozdělení bude 100 tisíc 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. 

 

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

přes Dambořice do Uhřic a Žarošic. Sraz v 8:15 v evangelickém kostel v Kloboukách u Brna. 

Podrobnosti na www.pojdme-spolu.cz  

 

10. Od 4. října začínají každé pondělí v 19:00 v Betlémském kostele na Pellicově v Brně 

YESLE - bohoslužby nejen pro mládež. YESle jsou otevřená setkání pro duchovní amatéry i 

pokročilé, pro hledající bez ohledu na věk, tradici či zkušenost. YESLe nabízí možnost nechat se 

oslovit Biblí, tichem, myšlenkou či melodií písně. Po jejich skončení je příležitost zdržet se ještě 

k rozhovoru v originální kavárně u varhan. 

 

11. Ve čtvrtek 7. října 2021 si brněnské evangelické školy připomenou 30. výročí svého 

vzniku. V roce 1991 založila ČCE střední školu s názvem Evangelická akademie v Brně, která se 

věnovala sociální a zdravotnické oblasti. Během několika let se z ní vyprofilovaly dvě samostatné 

školy: střední zdravotnická a Vyšší odborná škola (VOŠ) sociálně právní. Oslavy výročí budou 

probíhat celý den. Dopolední program je určen stávajícím studentům, např. na VOŠ půjde o 

setkání s devíti absolventy, kteří představí své profesní příběhy a podělí se o zkušenosti z praxe. 

Odpolední program je pak určen absolventům, současným i bývalým kolegům, přátelům našich 

škol i široké veřejnosti. V 15 hodin se bude konat slavnostní bohoslužba v kostele J. A. 

Komenského. Kázat bude synodní senior Daniel Ženatý a na varhany bude hrát celocírkevní 

kantor Ladislav Moravetz. Po bohoslužbě bude možné společně pobýt (a něco dobrého pojíst a 

popít) v prostorách fary. Jste srdečně zváni!   Marta Židková, školní kaplanka  

 

12. Ve dnech 15. až 17. října se pořádá brněnský SEM ve sboru v Rovečném podzimní školka 

mládeže s názvem MOSTY MEZI LIDMI. Přihlášky přes on line formulář do 10 října. Více 

informací na embs.cz nebo na facebooku EMBS. 

 

13. Narozeniny v říjnu mají bývalí církevní pracovnici Pavel Trumpeš v Boskovicích, Naděje 

Popelářová z Brna a kurátorka sboru v Moravské Třebové sestra Dobromila Malachová. 

V říjnu se také narodila sestra farářka Jana Kašparová, která nyní žije v Bílovicích nad 

Svitavou. Přejeme jim barevný podzim života a oporu ve společenství našich sborů. 

https://www.google.com/url?q=http://embs.cz&sa=D&source=editors&ust=1632413528955000&usg=AFQjCNGtKPyi7hb1ljjvy3a1qvf6lNC5sw

