
ZPRAVODAJ BRNĚNSKÉHO SENIORÁTU ŘÍJEN 2022

1. Seniorátní výbor se sešel k jednání 29. září v Brně. Vyjádřil souhlas s navýšením
úvazku Ivy Květonové ve sboru Brno I z dosavadních 80% na 100% od 1.ledna 2023
v souvislosti s ukončením úvazku seniorátní farářky pro mládež k témuž datu. Žel v tuto
chvíli nemáme kandidáta, který by na její práci navázal. SV proto pověří péčí o mládež
některého (některé) z kazatelů či kazatelek v seniorátu. SV vyjádřil souhlas s žádostí
dambořického sboru o půjčku z Jeronýmovy Jednoty na rekonstrukci komínu (50tis.).
Farářka Radka Včelná přijala na další období (2022-2027) pověření k duchovenské
službě v Diakonii. SV se dále věnoval přípravě materiálů pro konvent. Seniorát má nový
účet u FIO banky, platby nyní směřujte na něj: 2302214062 / 2010

2. SV výbor svolal konvent brněnského seniorátu na sobotu 12. listopadu od 9
hodin, který tentokrát bude v prostorech sboru Brno I, Opletalova 6. Případné návrhy
pro konvent či synod nechť zasílají staršovstva sborů do 10. října na adresu předsedy
ondrej.macek@evangnet.cz. Na konventu chceme vedle nezbytných záležitostí využít
prostor ke sdílení o tom, čím ve sborech žijeme, co se daří, co méně.

3. Seniorátní mládež zve na Školku mládeže do Nosislavi (14.-16. října) s tématem
“Měj upřímně rád a dělej co chceš”!? věnovaném mezilidským vztahům a jejich
hranicím. Na 11.-12. listopadu připravuje opět souběžně s konventem výbornou akci:
Konfivíkend. Od 3. října zve na pravidelné večerní bohoslužby YESle: každé pondělí
od 19 hodin v Betlémském kostele (Pellicova 6).

4. SV obdržel jednu žádost o podporu ze Seniorátního fondu pomoci ze sboru
v Nikolčicích ve výši 23tis. korun (z celkového odvodu 95tis.). Z loňska zůstalo na fondu
9.337,-. Prosíme sbory, které mohou přispět, aby oznámily předpokládanou výši
seniorátnímu výboru do konce října, aby mohl konvent o daru rozhodnout.

5. SV ví o čtyřech připravovaných žádostech na čerpání prostředků na Diakonické
a rozvojové projekty (Miroslav, Brno I, Brno Husovice, Nosislav), ke kterým má připojit
své stanovisko. Žádosti měly být zaslány k vyjádření do 25. září. Žádosti o Mikroprojekty
(seniorátní) je možné podávat do 31. října.
6. Pastorální konference kazatelů bude v úterý 11. září v Brně Židenicích. Zahájí
Tomáš Potoček, kázání přednese Jiří Šimsa. Druhý program bude mít školní kaplanka
Marta Židková na téma: Školní kaplan se na EA nenudí.

7. Narozeniny v říjnu budou mít bývalí církevní pracovníci Pavel Trumpeš v
Boskovicích, Naděje Popelářová z Brna, kurátorka sboru v Moravské Třebové Dobromila
Malachová a farářka Jana Kašparová, která nyní žije v Bílovicích nad Svitavou. Přejeme
jim Ducha moudrosti a naděje.
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Pokračující rozhovory o reformě seniorátů

V srpnu jste do sborů obdrželi podklady k rozhovoru o reformě seniorátů
(e-cirkev.cz/reformasenioratu), který zahájil letošní synod. Rozhovor o možných
změnách by měl probíhat na všech úrovních církve. Dne 22. září se uskutečnil k tomuto
tématu webinář, ze kterého je k dispozici záznam na webu ústředí církve. Mimo jiné
přinesl také návrh osnovy pro další diskusi: Co očekávají farní sbory od seniorátů? Jaká
jsou očekávání seniorátů od povšechného sboru či církevního ústředí? Jak hodnotíte
návrh z hlediska územního členění...? Další podotázky k rozhovoru naleznete níže.
Žádáme staršovstva, aby výsledky rozhovorů ve svých sborech odeslala seniorátnímu
výboru do 20. listopadu 2022. Následně se tomuto tématu budeme věnovat na
seniorátní konferenci 26. listopadu, na které bude hostem předseda komise pro reformu
správy církve Adam Csukás. Výsledky rozhovoru v seniorátu má předsednictvo
konventu odeslat do 31. března 2023.

Osnova pro další rozhovory:

1. Co očekávají sbory od seniorátu?
a. v oblasti pastorální,
b. v oblasti práce s mládeží,
c. při nakládání s nemovitostmi,
d. při slučování sborů,
e. a v čem tomu současný návrh napomáhá nebo klade překážky?

2. Co očekávají senioráty od povšechného sboru?
a. v oblasti administrativní a technické,
b. v oblasti kompetencí seniorátů,
c. při slučování sborů, při nakládání s nemovitostmi?

3. Území seniorátů
a. vyhovuje navrhované rozložení seniorátů z hlediska

i. dosavadních vztahů mezi sbory,
ii. dojezdových vzdáleností?

b. pokud ne, navrhněte vylepšení návrhu – např. přesuny okresů mezi
navrhovanými senioráty (tj. konstruktivní připomínky)

c. jak by se měly seniorát nazývat?
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