
 

 

ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU          LISTOPAD A PROSINEC 2021     

Třetí zasedání 33. konventu Brněnského seniorátu 

V tomto roce to byl již druhý konvent, protože v lednu se konal v odloženém  termínu 

online loňský. Tentokrát jsme se v sobotu 13. listopadu sešli v Blahoslavově domě na živo, i když 

v rouškách a rozestupech. Vše bylo vzorně připraveno díky sboru v Brně II, předsednictvu a 

dalším spolupracovníkům. Na programu tohoto konventu byly dva důležité body: volby a 

rozhodnutí o domu na Hrnčířské. Věděli jsme, že nás čekají možná až dvě desítky voleb a že 

ruční sčítání hlasovacích lístků většinou dlouho trvá.  Pokusili jsme se proto o stejný způsob 

hlasování, který jsme již použili při lednovém online konventu. Každý konventuál hlasoval ze 

svého telefonu nebo tabletu a celkový výsledek se objevil po několika minutách na obrazovce. 

Splněna byla i podmínka, aby byla volba tajná. 

 

Nejprve jsme zvolili většinou 67 z 71 hlasů seniorem jediného kandidáta bratra Filipa 

Kellera. Ostatní tři navržení kandidaturu nepřijali. Pak jsme volili ze dvou kandidátů nového 

seniorátního kurátora. Zvolen byl Vladimír Zikmund 44 hlasy, který se tak vrací do funkce, 

kterou vykonával již ve dvou předchozích obdobích od roku 2003 do 2015. Jeho prvním 

náměstkem byl ze čtyř kandidátů zvolen v užší volbě bratr Petr Zajíc (43 hlasů). Náhradníky 

zůstávají Vladimír Svoboda a Miroslava Priknerová. Náměstka seniora z řad kazatelů se na 

poprvé zvolit nepodařilo, protože ani jeden ze sedmi navržených by volbu nepřijal/a. Jednání bylo 

proto přerušeno, kazatelé se sešli ke krátké poradě a poté byl 68 hlasy zvolen bratr David 

Sedláček. Druhou náměstkyní seniora zůstává Iva Květonová. Prvním náhradníkem z řad 

kazatelů zůstává bratr Martin Horák a druhou náhradnicí byla zvolena sestra Martina Zuštinová. 



 

 

Pak jsme se opět vrátili k volbě laických členů SV. Druhým náměstkem seniorátního 

kurátora byl zvolen v užší volbě bratr Matouš Pleva (46 hlasů). Volba seniorátního výboru 

značně zamíchala dalšími funkcemi, které se v tu chvíli uvolnily. Bylo tedy třeba jednak dovolit 

synodály, vedle bratra Jiřího Bureše se jí stala sestra Radka Včelná. Náhradníky byli zvoleni 

sestra Marta Sedláčková a bratr Ondřej Macek. Prvním náhradníkem na synod z řad laiků se 

stal bratr Vladimír Svoboda.  Pak bylo ještě doplněno předsednictvo konventu, jehož náhradníky 

z řad kazatelů se stali sestra Jarmila Řezníčková a Vladimír Pír a prvním náhradníkem z řad 

laiků byl zvolen bratr Vladimír Svoboda z Nosislavi.  

Následovala volba členů předsednictva Jeronýmovy jednoty, jimiž se znovu stali bratři 

Miroslav Maňák a Jaromír Klimek. Jejich náhradníky byli zvoleni bratři Jiří Svoboda a Petr 

Matuška. Volby jsme díky technice a dostatečně silné wifině zvládli v rekordně krátkém čase cca 

dvou hodin. Následovala obligatorní usnesení, tj. schválení zprávy seniorátního výboru a jeho 

poradních odborů, zpráva farářky pro mládež, zprávy Jeronýmovy jednoty, hospodaření seniorátu 

v roce 2020 a předloženého rozpočtu na rok 2022.  Stejně tak byl schválen návrh na rozpis 

repartic, tj. poměrné rozdělení těchto nákladů na sbory. Seniorátní repartice byly zvýšeny o 10 % 

na 330 tis. Kč a celocírkevní zůstaly na stejné výši – pro náš seniorát je to celkem 975 tisíc Kč. 

 

Kolem poledne jsme se dostali k druhému důležitému bodu jednání – rozhodnutí o domu 

na Hrnčířské 27, jehož majitelem je již třicet let Brněnský seniorát. Dům byl naší církvi darován 

za účelem zřízení střediska Diakonie. To se také stalo a dnes v tomto domě, který je od sklepů až 

po střechu nově zrekonstruován, nabízí středisko Diakonie v Brně různé typy sociálních služeb a 

jako nájemcem budovy platí za její využití symbolických 2.000 Kč ročně. Představitelé seniorátu 

před 3 lety požádali středisko o částečné zvýšení nájmu, aby bylo možné v našem seniorátě 

povolat faráře/farářku pro mládež. K dohodě však nedošlo a konvent v roce 2018 uložil 

zástupcům Diakonie a seniorátu, aby se pokusili najít a připravit novou koncepci vztahů.  



 

 

To se během mnoha jednání zástupcům střediska a seniorátu nepodařilo a tak byly nakonec 

konventu předloženy dvě varianty. Darování domu Diakonii bez náhrady a darování domu 

s finanční náhradou. Diakonie v průběhu minulých let investovala do oprav a přestavby domu cca 

10 milionů Kč, což zhruba odpovídá hodnotě odpuštěného nájemného v místě obvyklém.  

V diskusi vystoupila řada konventuálů s podporou jedné nebo druhé varianty. Většinou 

čtyř hlasů se pak konvent rozhodl pro první variantu a nový seniorátní výbor bude mít za úkol 

připravit k darování potřebné dokumenty a předložit je synodní radě ke schválení.  

Ve zbývajícím čase konvent přijal text poděkování kazatelům, pastoračním pracovnicím, 

kteří změnili místa svého působení a kurátorům, kteří vedli naše sbory v minulých letech. A 

protože dvěma představitelům seniorátu skončí k 31.11. 2021 funkční období, vyslechli si oba 

bratři, Jiří Gruber a Miroslav Maňák, poděkování z úst předsedy konventu bratra Ondřeje Macka. 

Závěr patřil poděkování místnímu sboru a předsednictvu konventu, které celý program zvládlo 

„uřídit“ během dopoledne. Brněnský seniorát tak vstoupil do nového období, s novým 

seniorátním výborem, pěti novými kazateli na sborech a třemi novými kurátory. Ať nám Bůh 

jejich službu požehná.  

Jiří Gruber 

Foto: 

Konvent v rouškách 

Předsednictvo konventu zleva: Jaromír Klimek, Ondřej Macek Jiří Bureš a Milan Ryšavý. 

 

Poděkování 

Konvent Brněnského seniorátu srdečně zdraví bývalé kazatele tohoto seniorátu, kteří od září 

2021 změnili místo svého působení a děkuje jim za jejich často mnohaletou práci a službu. Každý 

z vás svým obdarováním obohatil život našeho seniorátu i svěřených sborů  

Alexandra Jacobea  děkujeme zejména za obětavou a poctivou práci mezi mládeží a 

velké nasazení pro Diakonii, mj. v rámci Bienále nebo pořádáním příměstských táborů pro děti 

jejích zaměstnanců. 

David Najbrt  děkujeme za odvážné projekty k oživení sborového života, zaujetí 

pro katechezi dětí a klaunské návštěvy nemocnic.   

Martina Kadlecová  děkujeme za práci v seniorátním výboru, spolku kazatelů, za zdařilé 

oživení ve sboru, který byl dříve podporovaným sborem, a podporu lidí LGBT a také za vnášení 

témat týkajících se péče o životní prostředí a místo, kde žijeme. 

Jana Hofmanová   děkujeme za inspiraci ke vzniku večerních bohoslužeb YESle a za 

pomoc s jejich fungováním a také za společné plutí postní a adventní dobou na ranních či 

večerních Prámech. 

Přejeme vám, milí kazatelé a kazatelky, abyste v místě nového působiště mohli navázat na práci 

svých předchůdců a přidat k ní svůj vlastní podíl a nasazení.  



 

 

Podobně chceme poděkovat kazatelům, kteří v seniorátě zůstávají a změnili místo svého působení 

Jarmila Řezníčková děkujeme za dvacetiletou službu ve sboru v Heršpicích, administraci 

Hustopečí a Nikolčic, přípravu pastorálek a mnoho drobné nedoceněné práce. 

Kateřina Rybáriková děkujeme za desetiletou službu ve dvou sborech a mnoho kreativních 

pokusů o oživení a rozšíření sborového společenství  

Ondřej Macek  děkujeme za pestrou a poctivou službu pro nosislavský sbor, pořádání 

Bienále a odvážnou práci pro Diakonii, za pevné vedení konventů, podíl na vzdělávání laiků a 

vydavatelskou činnost přesahující hranice sboru i seniorátu. 

Mnoho práce vykonaly také pastorační pracovnice, které v tomto roce ukončily službu 

Iva Květonová  děkujeme za dlouholetou práci pastorační pracovnice, která překračovala 

její běžnou agendu, takže plynule, vlastně s předstihem začala vykonávat práci farářky 

Helena Pacasová  děkujeme za osobní nasazení v době epidemie coronaviru, doprovázení 

členů sboru k lékaři a pomoc hůře pohyblivým, aby se mohli podílet na sborovém životě 

Marie Fikejsová děkujeme za nové podněty k práci sborové pastorační pracovnice a laskavý 

zájem o druhé lidi.  

Dva kazatelé ukončili svou kazatelskou službu a odešli do jiného povolání nebo do důchodu  

Jaroslav Vítek  děkujeme za pečlivou službu v seniorátní kanceláři, přípravu časopisu 

Setkávání, za schopnost vzdělávat druhé, službu na kazatelnách našich sborů, specifický humor a 

laskavost. 

Debora Hurtová  děkujeme za nelehkou práci na dvou sborech zároveň. 

V několika sborech byli zvoleni noví kurátoři a proto chceme poděkovat těm, kteří tuto službu 

před nimi vykonávali často mnoho let  

Bohumír Posolda děkujeme za obětavou práci pro sbor a jeho rozvážné vedení ve složité 

situaci a péči o břeclavskou modlitebnu  

Vladimír Zikmund děkujeme za mnohaletou a věrnou práci v mateřském sboru a za to, že i ve 

vysoké církevní funkci zůstal takovým, jakým býval dříve 

Tomáš Rozbořil  děkujeme za  výraznou angažovanost v péči o vanovický sbor a jeho 

potřeby, zejména při rekonstrukci střech věží a poctivou práci na celocírkevní úrovni jako 

synodál a člen komise pro zachování památky luterské modlitebny v Praze Truhlářská. 

Josef Kostelecký děkujeme za dlouholetou péči o boskovický sbor – o jeho lidi, stavby i 

stromy – a také za duchovní otevřenost v české i zahraniční ekumeně. 

Vyprošujeme vám všem Boží požehnání v místě vašeho nového působiště, podporu vašich rodin a 

přátel, dobré a otevřené vztahy ve vašich sborech. Kéž můžete alespoň někdy zahlédnout dobré 

výsledky své práce.  Bůh vám žehnej 

V Brně 13. listopadu 2021 

Poslanci 3. zasedání 42. konventu Brněnského seniorátu. 



 

 

1. Odstupující seniorátní výbor se sešel na své poslední schůzi spolu s nově zvolenými členy a 

náhradníky v pondělí 29. Listopadu, aby je seznámil se seniorátní agendou. Seniorátní výbor ještě 

ve starém složení rozhodl o osobních příplatcích kazatelů na příští rok, schválili návrh na 

rozdělení mikrograntů na rok 2022 a vzal na vědomí zprávy o ustanovení staršovstev ve sborech 

Veselí, Boskovice a Svitavy a instalacích kazatelů (Heršpice a Brno I a Brno II). Doporučili jsme 

k potvrzení volbu kazatelky Kateřiny Rybárikové v Břeclavi a bratra Jiřího Grubera jako 

společného kazatele sborů v Hustopečích (0,4) a Nikolčicích (0,4). S radostí jsme doporučili 

k přijetí novou pastorační pracovnici ve sboru v Brně II sestru Martu Markovou od 1. ledna 2022. 

Seniorátní výbor jmenoval svého člena Petra Zajíce do předsednictva Jeronýmovy jednoty. Další 

schůze SV již v nové sestavě bude 31. ledna 2022 a lednová pastorálka se plánuje na 11. ledna 

2. Pastorální konference kazatelů bude v úterý 7. prosince od 9 hodin ve sboru v Brně II. 

Zahájení bude mít Ivo David, kázání Erika Petříčková. Druhý program nese název: Vize, cíle, 

trápení - nové období seniorátu - společný rozhovor. 

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

shromážděním budou v příštím roce ordinováni jako výpomocní kazatelé z našeho seniorátu: 

bratr David Šmída, sestra Bára Žilková, oba ze Svitav a bratr Vít Vykoukal ze sboru v 

 Heršpicích.  

4. Seniorátní výbor rozhodl o udělení mikrograntů na rok 2022. Celková částka k rozdělení 

byla 82 tisíc a SV ji dorovnal na 100 tisíc Kč z přebytku minulých let. Šest sborů požádalo 

celkem o 146.800 Kč. Všechny sbory mohly být z větší části uspokojeny a obdrží grant ve výši 

cca ¾ své žádosti s výjimkou jednoho sboru, jehož žádost se týkala pouze stavebních prací. 

Staršovstvu tohoto sboru bylo doporučeno obrátit se s žádostí na seniorátní Jeronýmovu jednotu. 

5. Plánovaná seniorátní shromáždění v lednu a únoru: 

28. ledna  Brno II Plesem 

12. února Brno   SOM cup ve volejbale 

19. února  Brno I  setkání kurátorů 

12. března  Brno I  seniorátní konference 

23. dubna   ekumenická pouti Pojďme spolu z Žarošic do Slavkova 

6. Seniorátní adventní sbírku na Diakonii posílejte na seniorátní úče13 49 61 43 09 / 0800 

s variabilním symbolem 913 xxxx a příspěvky na Seniorátní fond solidarity s VS 999xxxx. 

7. Narozeniny v listopadu měla sestry Olga Paynová, farářka na rodičovské dovolené v 

v Olešnici na Moravě, sestra Lia Ryšavá, kurátorka v Miroslavi a bratr Tomáš Rozbořil, synodál 

z Vanovic. V prosinci budou mít narozeniny sestry farářky Marta Sedláčková ze Znojma a 

Erika Petříčková ze Silůvek a pastorační pracovnice sestra Jaroslava Kordiovská z Klobouk u 

Brna. 

 

Přejeme jim i vám všem pokojný a nadějný advent v rodině i ve sboru. 


