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ČERVENEC  A   SRPEN 2011 
1. Seniorátní výbor se sešel 27. června a projednal běžnou agendu. Letošní Noci kostelů se zúčastnily 

čtyři brněnské sbory, Miroslav, Znojmo a kazatelská stanice Slavkov. Hojně navštívena byla 
seniorátní rodinná neděle ve Vanovicích. Příslib darů na Fond pomoci došel zatím ze třech sborů. 
Seniorátní setkání učitelů nedělních škol bude v sobotu 8. října  v Brně - Židenicích. Sbor Brno I zve 
všechny varhaníky, sbormistry a další zájemce na setkání s celocírkevním kantorem Ladislavem, 
Moravetzem, které se uskuteční v sobotu 10. září na faře Opletalova od 17 hodin.  

2. Naše sbory. Ve sboru Brno II byl zvolen prvním farářem sboru Martin Horák, který nyní působí jako 
kazatel ve sboru v Jilemnice. Nastoupí od 1. září 2012, kdy ukončí svou službu ve sboru bratr farář 
Jaroslav Vítek. Bratr farář Ondřej Kolář požádal o souhlas s předčasným ukončením své služby ve 
sboru Brno II k 30.11.2011, neboť kandiduje jako druhý farář ve sboru v Praze Kobylisích. Seniorátní 
výbor doporučil Synodní radě udělit souhlas k volbě sestry farářky Alexandry Hauserové za druhou 
farářku sboru Brno II. Měla by nastoupit od 1. prosince 2012. Ve sboru Břeclav byl udělen pokyn 
k volbě za faráře bratru Janu Zámečníkovi. Měl by nastoupit od 1. září 2011. Seniorátní výbor 
doporučil zachování dekretu způsobilosti k duchovenské službě bratru emeritnímu faráři Janu 
Kellerovi, členu sboru ve Veselí. Bratr Ondřej Ruml se stal administrátorem sboru Daňkovicích po 
dobu mateřské dovolené své manželky. Slib nově zvolených staršovstev sborů v Nikolčicích a 
Hustopečích přijal 2. června konsenior bratr Ondřej Titěra. Senior navštívil a kázal 19. června ve 
sboru v Boskovicích při příležitosti 70. výročí postavení kostela. 

3. Pastorální konference kazatelů. Po prázdninách se kazatelé sejdou 13. září v Blahoslavově domě, 
11. října v Husovicích a 6. prosince v Brně I.   

4. Vzdělávání laiků. Na přípravném setkání 11. června se sešlo dvacet zájemců. Kurs bude oficiálně 
zahájen 17. září a bude se konat vždy v sobotu od 9 do 14 hodin střídavě ve sborech Brno I a Brno II. 
Občerstvení si každý účastník zajistí sám, Na místě se bude podávat káva a čaj. Seniorátní výbor 
stanovil podmínky, na základě kterých vydá osvědčení o absolvování tříletého kurzu, které je nutnou 
podmínkou žádosti o presbyterskou ordinaci  Písemná přihláška do 15 října, maximálně 3 x absence 
během jednoho roku, kterou je nutno nahradit samostatnou prací dle zadání vedoucího kurzu. Ve 
výjimečných případech rozhodne SV. Kurz je otevřen všem zájemcům z řad našich sborů a je možné 
se připojit i během jeho konání nebo se zúčastnit vybraných setkání. Účastnický poplatek na režijní 
výdaje je 50 Kč za jedno setkání a sborům doporučujme, aby účastníkům uhradily cestovné. Většina 
přednášek bude k dispozici v nahrávce MP3 na webových stránkách seniorátu.            

5. Usnesení 1. zasedání 33. synodu. Synodní rada vyhlásila 4. července usnesení synodu. 
Doporučujeme staršovstvům, aby se s nimi seznámila na své nejbližší schůzi. Na webu e-cirkev jsou 
k dispozici tisky, které byly synodem schváleny nebo vzaty na vědomí.  Našich sborů se týkají 
zejména usnesení č.15 o evidenci nezcizitelných nemovitostí, dále usnesení č. 19 o evidenci počtu 
členů (když se někdo přestěhuje, je třeba ho nejprve oslovit, zda si přeje změnit členství ve sboru), 
usnesení č. 34 odst. 3 a 4 o zkušenostech našich sborů s potřebami Romů a z problematikou menšin. 
Personální fond byl pro rok 2012 zvýšen na 77 tisíc Kč. Synod schválil prodloužení statutu 
podporovaného místa sboru v Silůvkách na další dva roky.  
      Synodní rada nás vyzývá, abychom projednali a připomínkovali text o ordinované službě a to 
do 30. září. K návrhům na změnu CZ se budeme vyjadřovat na konventu. Další zasedání synodu 
bude 7.-10. června 2012. Jeho tématem bude postavení a situace malých sborů. Návrh z našeho 
konventu o volbě na dálku byl uložen ke zpracování poradnímu odboru právnímu a bude o něm 
hlasování na příštím synodu.  

6. Příští schůze SV bude 29. srpna a jsou na ni pozváni seniorátní faráři.   
7. Sbírka darů Jeronymovy jednoty vynesla celkem 529.862 Kč (o 15.443 Kč více než loni). Finanční 

dar 80 tis.Kč obdržel sbor Svitavy. Do ústředí byla postoupena žádost sboru  v Prosetíně. Zbylé 
peníze budou rozděleny v příštím roce.  

8. V červenci  oslaví  narozeniny : Jiří Šimsa, Marta Židková a Jarmila Řezníčková a v srpnu Jaroslav 
Coufal, Jiří Staněk, Štěpán Hájek,  Jiří Tomeš a Martin Litomiský. Jsme vděčni za jejich kazatelskou a 
pastýřskou službu a přejeme jim bezpečné útočiště  v milosti Boží.   
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