
2014 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem jednal seniorátní výbor? 

Přijal stanovisko k návrhům spolupráce ČCE a Diakonie ČCE (dva 

hlasy pro koordinační a dva pro hierarchický model, tři hlasy pro právní 

subjektivitu středisek). 

Jednal o situacích na sborech - Předání sboru Liptál sestře farářce Jen-

čové proběhne v únoru. V Kroměříži se uskuteční opakovaná volba. Pavel 

Čmelík ze vsetínského Horního sboru oznámil ukončení služby k 31.8. 

tohoto roku. 

Posunul termín schůze SV - Od února se bude schůze seniorátního 

výboru konat vždy čtvrté pondělí v měsíci od 16.45 hodin. Nejbližší zase-

dání bude tedy 24.2. 

Odsouhlasil inventarizační komisi ve složení V. Buzek, J. Krupa a P. 

Pivoňka, která zajistí předání seniorátního mobiliáře a techniky v rámci 

předávání seniorátu. 

Naplánoval úkoly zúčastněných na instalaci seniorátního výboru - 

vykoná ji Pavel Kašpar v neděli 9. února od 15 hodin ve Zlíně. 

SV odsouhlasil pověření dozorčí rady Diakonie Citadela ve Valaš-

ském Meziříčí. Pověření proběhne v neděli 23.2. při bohoslužbách ve 

Zlíně. Vykoná ho V. Kopecký, člen DRD ČCE. 

SV by rád podpořil novou ředitelku Diakonie Citadela Květoslavu Otho-

vou. 

Pokračování na druhé straně 

Pověření staršovstva střítežského sboru 12.1. v rožnovském kostele 

Úkoly pro nejbližší období 

 
1) Pokud sbory neodeslaly výsledky 
rozhovoru o budoucnosti sboru a o 
zvoleném modelu samofinancování, 
učiní tak neprodleně a materiál po-
šlou Ivanovi Ryšavému. 
 
2) Je třeba do konce února poslat se-
niorátní účetní sestře Vybíralové dva 
výtisky přehledů výsledků hospodaře-
ní za rok 2013 a rozpočtu na rok 2014. 
Formulář je ve sborové zásilce za le-
den. 
Také nás sestra účetní prosí o zaslání 
po jednom výtisku konečné rozvahy 
za rok 2013, počáteční rozvahy za rok 
2014 a výsledovky za rok 2013 na její 
adresu: 
 
Naďa Vybíralová, Velká Lhota 44, 
757 01 Valašské Meziříčí   
 
3) Vyplňte, prosíme, evidenční dotaz-
níky sborů na evangnet.cz. 
 
4) Připomínáme, že do konce března 
se má uskutečnit ve sborech výroční 
sborové shromáždění. 
 
5) O první neděli postní 9.3. má být 
sbírka na církevní tisk. 



Jsi-li štvaný nebuď štváč 

jak jsi malý budeš velký 

dej smích bolívá-li pláč 

A přestaň krmit liché lelky 

(Zdeněk Píštěk ze sbírky „Milolstivá léta“) 

Seniorátní výbor odsouhlasil plán vizitací na rok 2014 v tomto 
pořadí: Leskovec, Huslenky, Hodonín, Vsetín Dolní sbor. 

Na příští jednání budou pozváni zástupci SOM a rozhovor s ni-
mi bude použit jako podklad pro informace požadované farářem pro 
mládež Pavlem Junem. 

SV podpořil podnět bratra Otakara Mikoláše, aby vzniklo CD 
s písněmi z Evangelického zpěvníku, které by byly vhodné pro po-
hřební rozloučení v obřadní síni. 

SV svěřil vyhodnocení ankety zjišťující zájem sborů o setkávání a 
různé aktivity Jiřímu Malému. 

SV rozhodl, že po dobu studijního volna P. Pivoňky (od 9.4. do 
25.7.) ho bude v seniorátních záležitostech zastupovat náměstek 
Ivan Ryšavý a ve sborových Miloš Vavrečka. 

Projednala se příprava konání synodu ve Vsetíně. Petr Pivoňka 
a Ivan Ryšavý se v průběhu konání farářského kursu sešli se zástupci 
Synodní rady. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 18. února na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 

Zlín. 

Příští pastorálka bude 10.2. od 9 hodin 

v Huslenkách. Hlavní program bude mít 

Jan Roskovec na téma „Ježíš podle Janova 

evangelia“. Na minulé pastorálce jsme si 

rádi připomenuli kulaté životní jubileum 

Jiřího Kabíčka. Ještě jednou gratulujeme. 

 

S přáním Božího pokoje a radosti všem 

Seniorátní výbor VMS 

 

 

Konal se ples mládeže 

V sobotu 1. února se uskutečnil Východomorav-
ský „nejen“ mládežnický ples v sokolovně 
ve Valašském Meziříčí. Na tento již druhý ročník 
s tématem „V kraji divů“ se sjelo více jak 60 mlá-
dežníků z různých měst nejen našeho seniorátu a 
díky tématu byl ples zpestřen zajímavými 
„bytostmi“ v různých kostýmech. Skvělá hudba 
v podání kapely Astmatik, vystoupení tanečních 
skupin, společné lekce tanců, bohatá tombola 
a výborné občerstvení dotvářely skvělou atmo-
sféru, která byla ideálním prostředím pro odrea-
gování, zábavu, tanec, pokec s kamarády 
a seznámení s ostatními mládežníky. Děkujeme 
SOMu za organizaci tohoto nezapomenutelného 
večera a těšíme se na další ročník :) 

David Jelínek 

Kontakty 

seniorátní výbor Východomoravského 
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín  
 
senior: Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz, tel. 
739 244 720  
sen. kurátor: Vladimír Buzek, 
vbuzek@tiscali.cz, 774 852 687  
sen. účetní: Naďa Vybíralová, Velká Lhota 44, 
757 01 Valašské Meziříčí  
e-mail: nd.vybiralovi@seznam.cz, mobil: 607 877 
693, tel. 571 610 456  

Nový seniorátní 

web 

Byl spuštěn ke zkušební-
mu provozu na adrese 
vmsen.wordpress.com. 
Po odladění dojde k pře-
klopení webu na stávající 
adresu (původní web zů-
stane přístupný na jiné 
adrese). Můžete posílat 
své připomínky a náměty, 
jakož i texty a fotografie. 
Předem děkuji. 

michal.vogl@evangnet.cz 

Vážení přátelé,  

přijměte srdečné pozvání na neobyčejný 
ples nesoucí název SPOLEČNĚ, který se 
uskuteční v sobotu 22. 2. 2014 ve Velkém 
sále Domu kultury Vsetín, od 20 hodin. 
Zváni jsou všichni, kdo chtějí strávit večer 
v přátelském prostředí a pestré společnos-
ti.  

K tanci zahrají kapely: SKART - ke klasic-
kým tancům a GIPSY JANO – která před-
staví romskou energickou taneční hudbu.  

Cena vstupenky je 150 Kč a lze ji zakoupit 
v předprodeji kina Vatra v pracovních 
dnech od 14 do 19,30 hodin.  

Diakonie Vsetín, Domov Jitka a další pořadatelé 

http://www.youtube.com/watch?v=n07bZI2s0y8

