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LEDEN 2010 
1. Seniorátní výbor se sešel v pondělí 4. ledna odpoledne poprvé v Brně na Opletalové. Zvolil sestru 
Zdenu Vaňáskovou seniorátní účetní a bratra Miroslava Maňáka seniorátním pokladníkem na další 
období. Senior pověřil bratra seniorátního kurátora, aby vykonal instalaci druhé farářky sboru 
v Židenicích sestry Romany Špačkové v dopoledním bohoslužebném shromáždění 24. ledna. Bylo 
znovu jednáno o místech pastoračních pracovníků v sborech v Brně I, Brno II a Kloboukách u Brna, 
které po jejich povolání Synodní radou pověřuje seniorátní výbor v bohoslužebném shromáždění 
příslušného sboru. Bratr senior s náměstkem sen. kurátora navštíví v lednu sbor v Moravské Třebové a 
sejdou se se staršovstvem ve věci splátek do Personálního fondu. Byla provedena „inventura“ různých 
funkcí a pověření v rámci seniorátu a v budoucnu si chce SV postupně pozvat předsedy všech 
poradních odborů a poradit se s nimi o dalších směrech jejich práce. Seniorátní výbor s díky přijal 
nabídku bratra Filipa Kellera, který vytvořil na portálu evangnet hromadné adresy pro posílání emailové 
pošty. Do všech sborů v seniorátě bude rozeslán aktualizovaný seznam e-mailových adres a telefonů 
představitelů sborů a účetních. Seniorátní výbor zvažuje vytvoření seniorátního fondu na pomoc menším 
sborům na úhradu Personálního fondu.      
 
2. Pastorální konferenci kazatelů svoláváme na úterý 12. ledna na 9. hodinu do Farního sboru ČCE 
v Brně-Židenicích, Konečného 6/8 (Jílkova) 

I. program: exegeze a kázání na text Př 9,1-18 - bratr farář Ondřej Titěra, recenze bratr 
farář Jaroslav Coufal                         

II. program krátký: bratr farář Martin Litomiský 
III. program: Petr Morée – K čemu sloužil postkonstantinismus (J. L. Hromádka)  
IV. Vedení: Milča Řezníčková, zprávy senior.      

 
 
3. Instalace nově zvoleného seniorátního výboru bude v neděli 24. ledna ve 14:30 v Červeném 
kostele v Brně. Viz samostatná pozvánka v příloze. Kazatelé se sejdou v 1. patře na Opletalové 6, odkud 
půjdou v talárech společně do kostela. Po skončení bohoslužeb Vás zveme na faru na setkání s bratrem 
synodním seniorem a synodní kurátorkou, kteří představí nejbližší plány a úkoly synodní rady.  
 
4. Setkání kurátorů se bude konat ve sboru v Brně Husovicích, Netušilova 26 v sobotu 30. ledna v 9 
hodin. Z nádraží je možno jet tramvají číslo 4 do stanice náměstí Republiky. Prosíme, aby z každého 
sboru přijel alespoň jeden zástupce staršovstva. O svých zkušenostech promluví  bratr Vladimír Buzek, 
kurátor Horního sboru na Vsetíně, dříve sboru v Praze Vinohradech. Schůze se zúčastní také senior Jiří 
Gruber a bude možnost se poradit o řadě věcí, které se týkají života sborů, kazatelů a práce staršovstev.       
 
5. Setkání sborových účetních se bude konat paralelně ve sboru Brno I, tedy také 30. ledna v 9 hodin. 
Setkání bude řídit bratr konsenior a informace podá sestra Zdena Vaňásková a bratr farář Leoš Mach. 
Prosíme, aby se z každého sboru zúčastnil zástupce, který se ve sboru věnuje účetnictví. Ty také 
prosíme předem o dotazy na problémy, na které při své práci narážejí, včetně roční uzávěrky. Dotazy 
zasílejte na adresu: ondrej@titera.cz a zdenavanaskova@seznam.cz 
 
6. Seniorátní kalendář – doplnění. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty bude 20. června ve 
sboru v Kloboukách u Brna. Ostatní data zůstávají beze změny a o jejich programu budeme informovat 
v příslušnou chvíli. 
 
7. Seniorátní sbírka na Diakonii proběhla první adventní neděli a vynesla celkem 81.211 Kč. Děkujeme 
všem sborům za tento dar, který bude rozdělen rovným dílem mezi střediska v Brně na Hrnčířské a 
Betlém v Kloboukách u Brna. Výše sbírky v jednotlivých sborech – viz příloha 
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8. Termíny odevzdání sborových statistik a účetních uzávěrek jsou shodně 10. února. Obojí byste měli 
nalézt ve sborové zásilce SR. Statistiky pošlete, prosím, jednak elektronicky na adresu seniorátu 
(brno1@evangnet.cz) a podepsané v písemné podobě na adresu SV, Opletalova 6, 602 00 Brno. 
Poslední termín je na pastorálce 9. února. Finanční uzávěrku pošlete jednak elektronicky na adresu 
seniorátní účetní (zdenavanaskova@seznam.cz) a v písemné podobě na adresu Zdena Vaňásková, 
Kuršova 16, 635 00 Brno. Na její adresu je třeba zasílat také sborové rozpočty na rok 2010.   
 
9. Opakované volby kazatelů. Seniorátní výbor připomíná, že dodatek k povolací listině a závazek 
sboru přisívat do Personálního fondu je třeba předem zaslat seniorátnímu výboru k vyjádření a teprve 
poté, co synodní rada udělí pokyn k volbě, lze tuto volbu vykonat.  Při volbách staršovstva je třeba si 
také od SV předem vyžádat dispens od překážky příbuzenství a souhlas k případné změně počtu členů.   
 
10. Noc kostelů. Sbory, které by se chtěly zapojit do této akce plánované na páteční večer 28. května si 
mohou najít informace  na internetových  stránkách www.nockostelu.cz  a nebo se obrátit přímo na 
koordinátorku této akce na brněnském biskupství sestru Zlatu Součkovou: souckova@biskupstvi.cz 
 
11. Přihlášky na prázdninové pobyty na Blažkov je možno podávat adresu sestry Evy Vojtíškové: 
eva.vojtiskova@yahoo.com nejpozději do 12. února. Po té budou termíny kuratoriem přiděleny a 
stanovena cena, která bude přiměřeně zvýšena. K víkendovým pobytům je možno se hlásit  kdykoli, 
pokud bude termín volný.  
 
12. Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz pořádá sbormistrovský kurz s Jaroslavem Krčkem, který se 
koná ve dnech ve dnech 19.-21 února v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Hlásit se můžete na email: 
cckantor@srcce.cz.   
 
12. Výstava.  Sbor Brno I připravuje při příležitosti Noci muzeí a Noci kostelů spolu se studenty 
Masarykovy university na květen v Červeném kostele výstavu Neučiníš sobě rytiny  - evangelické lidové 
umění. Na dvaceti panelech bychom rádi představili fotografie nejtypičtějších výtvarných projevů 
potolerační doby. Od července by pak mohla výstava putovat po našich sborech, které by o ní projevily 
zájem, případně se mohly podílet menší částkou na jejich finančních nákladech. Hlásit se můžete u 
bratra kurátora Václava Matoulka (vaclav.matoulek@seznam.cz). 
 
13. Narozeniny. V lednu oslaví svá životní jubilea sestry Jana Gruberová, Olga Tydlitátová a bratr 
Marek Zikmund. Přejeme jim pevné zdraví, Boží požehnání a radost ze života.  
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