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KVĚTEN  

O čem jednal seniorátní výbor? 

V několika sborech bylo zvoleno nové staršovstvo. SV pověřil provede-

ním slibu staršovstva ve Velké Lhotě, v Růžďce a ve Valašském Me-

ziříčí Vladimíra Buzka a v Prusinovicích Světlanu Greplovou. 

SV vzal na vědomí postup příprav prezentace seniorátu na synodu, 

jak jej předložil Michal Vogl, a také informace ze schůzky zástupců SV 

se synodní radou v Herlíkovicích, které se zúčastnil Vladimír Buzek a 

Ivan Ryšavý. Synod se uskuteční od 29.5. do 1.6. na Vsetíně. 

SV byl informován Ivanem Ryšavým o průběhu návštěvy partner-

ského děkanátu Sulzbach - Rosenberg. Kontakty trvají už 20 let. Nyní 

navštívili lesní školku, knihovnu, na programu bylo setkání se starostou a 

návštěvy dalších školek - 4 katolických, 4 evangelických, 1 zřízené Červe-

ným křížem, 1 městské. 

SV vyslechl komentář J. Malého k výstupům ankety sborů VMS. 

Z ankety vyplynulo, že nejvíc se v minulosti osvědčilo setkání kurátorů. 

Zájem je o setkávání presbyterů (oblastní i celoseniorátní). Není touha 

po setkávání pro začínající presbytery. Zhruba polovina sborů by chtěla 

školit své předčitatele kázání. Není velký zájem o službu ordinovaného 

presbytera (přesto je 7 zájemců). Nedělní škola se koná ve 20 sborech, 

byla by chuť k setkání učitelů NŠ (1x ročně). Mládež se schází asi v polo-

vině sborů seniorátu. Mohly by se obnovit seniorátní neděle. Křesťanská 

služba se omezuje spíš na přání k jubileím a na návštěvy nemocných. 

Pokračování na druhé straně 

Zařízení Diakonie, Hospic Citadela, si 30.4. připomněl 10 let existence 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Sbory, které ještě neposlaly fotogra-
fie exteriéru a interiéru svých kostelů a 
modliteben pro prezentaci seniorátu 
na synodu, učiňte tak, prosím, nepro-
dleně (do neděle 4.5. večer) a fotogra-
fie zašlete na adresu: 
michal.vogl@evangnet.cz 
 

2) Do konce května vykonejte sbírku 
na Jeronýmovu jednotu. Vaše dary 
zašlete co nejdříve po 31. květnu na 
účet seniorátu č. 125800212/0300 
s variabilním symbolem 914100****, 
kde místo hvězdiček bude čtyřmístné 
identifikační číslo sboru. 

3) Nejpozději do 9. června zašlete ná-
vratku hlášenky JJ na adresu: Vladimír 
Buzek, Jabloňová  1048, 755 01 Vsetín,  
či lépe e-mailem na adresu: 
buzek.vladimir@gmail.com 

Sdělíte tam výši odeslaných darů na JJ 
v letošním roce,  částku odeslanou na 
Hlavní dar lásky a také, kolik budete 
požadovat letáků JJ na příští rok. 
 

4) Na Ivana Ryšavého směrujte veške-
rou seniorátní poštu až do 25.7. 
 

5) Zařaďte do sborových ohlášek mož-
nost přijet na zasedání synodu na Vse-
tíně jako pozorovatel(ka). 



K MODLITBĚ 
 

Slova - kouzelníci 

jen pár vět. 

 

Ruce sevřené, 
krví poctěné 

 
Brodím se v kostele 

sám 
všemi 

peřejemi let 
k Tobě. 

 

Ty jediný nejsi na kříži 

ani v hrobě. 
 

(Miloš Vavrečka ze sbírky „Otevřeno, prosím“) 

Evangelizace a misie většinou neprobíhá. Máme ale v seniorátě 17 

pěveckých sborů, 10 - 12 osob se účastní kursů L. Moravetze pro 

sbormistry, 7 sborů by se účastnilo případného setkání, přehlídky či 

soutěže pěveckých sborů. Asi 12 varhaníků jezdí na varhanické kur-

sy.  

Jiří Malý a Vladimír Buzek se 

30.4. zúčastnili za SV oslav 10 let 

výročí vzniku zařízení Diakonie, 

Hospice Citadela ve Valašském 

Meziříčí. Konala se tam ekumenic-

ká bohoslužba (Jan Krupa a katolic-

ký farář) a vzpomínalo se na dobu 

před 10 lety. Byli oceněni pracovníci, kteří tam jsou od začátku, a 

také bývalý ředitel Miloslav Běťák. Přítomni byli též zástupci města 

Valašské Meziříčí, kraje a nový ředitel Diakonie Petr Haška. 

SV rád vyřizuje pozdravy od Petra Pivoň-
ky, který je na studijním pobytu v Heidel-
bergu. Daří se mu dobře a na všechny myslí. 
Měl možnost promluvit do rozhlasu, hodně 
studuje a zdokonaluje svou němčinu.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 18. května na adresu: Ivan Ryšavý, Riegrovo nám. 147/37, 767 

01 Kroměříž, nebo na email: ivan.rysavy@seznam.cz. Zasedání SV se 

uskuteční tentokrát v neděli 25.5. od 16 hodin ve Zlíně. 

Příští pastorálka bude 12.5. od 9 hodin ve Stříteži. Setkáme se s 

kolegy a kolegyněmi z Moravskoslezského seniorátu. Pobožnost má 

Martin Tomešek, kázat bude Josef Hurta, o Kateřině von Bora poví 

Michal Vogl a žhavým tématem bude situace v obou seniorátech.  
 

Radost a pokoj přeje 

Seniorátní výbor VMS 

Pozvánka na koncert 

17.5. od 17 hodin 
v Uherském Hradišti 

 

Pokračování kauzy 
Prokop 

Tento muž, který odcizil 
ČCE 10 milionů, utekl z 

výkonu trestu a s falešný-
mi doklady se pod jmé-

nem Liška nechal zaměst-
nat v Národním zeměděl-
ském muzeu. I zde získal 
podloudně 10 milionů a 
při zatýkání policii utekl. 

Prý má podprůměrnou 
inteligenci. Tak jen může-
me doufat, že se nám už 

vyhne. 

Kontakty 

seniorátní výbor Východomoravského 
seniorátu ČCE, Riegrovo nám. 147/37, 

767 01 Kroměříž  
 

Zastupující senior: 
Ivan Ryšavý, ivan.rysavy@seznam.cz, 

tel. 732 857 078 
  

seniorátní kurátor: 
Vladimír Buzek, vbuzek@tiscali.cz, 

tel. 774 852 687  
 

sen. účetní: 
Naďa Vybíralová, Velká Lhota 44, 757 01 

Valašské Meziříčí  
e-mail: nd.vybiralovi@seznam.cz, mo-

bil: 607 877 693, tel. 571 610 456  


