
2014 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ČERVENEC  

O čem jednal seniorátní výbor? 

SV jednal s předsednictvem konventu o přípravě 4. zasedání 27. kon-

ventu, které se bude konat 8.11.2014 na Vsetíně. 

SV projednal proplacení faktur za pořádání synodu na území naše-

ho seniorátu. S proplacením SV bez výhrad souhlasí. 

SV vzal s poděkováním na vědomí, že Zvonky dobré zprávy a pěvec-

ký sbor ECHO Zlín a Střítež nepožadují proplacení cestného na sy-

nod.  

SV doporučil vydání pokynu k volbě Alexandry Prčíkové farářkou 

v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou. Zvolena by měla být od září či 

října tohoto roku. 

SV doporučil udělení studijního volna Danielu Hellerovi v termínu 

srpen až říjen 2014. Náplní bude zpracování archivu prof. Jana Hellera. 

SV rozhodl začít s přípravami podzimní presbyterní konference. 

Řečníka, místo i přesný termín domluví Světlana Greplová. 

SV vzal na vědomí informace o výsledcích rozdělení darů JJ pro 

tento rok. Vybralo se 785.435 Kč. 260 tisíc se rozdělilo v seniorátu, 520 

tisíc bude posláno do ústředí. Bylo 5 žádostí. Čtyři byly uspokojeny 

v rámci seniorátu. 150 tisíc pro Leskovec postoupeno do ústředí. Přijelo 

20 delegátů z 11 sborů. Příště se sejdou 14.6.2015 ve Zlíně. 

Pokračování na druhé straně 

Pověření staršovstva ve Valašském Meziříčí 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Nezapomeňte odvést sbírku na soli-
daritu mezi sbory. Termín pro odvede-
ní je do konce července. Sbor, který 
neodvede tuto sbírku, nemá možnost 
požádat o příspěvek na personální 
fond. 
 
2) Koncem prázdnin budete osloveni 
předsedou konventu. Budou se dávat 
dohromady seznamy nových poslanců 
a náhradníků konventu, budou se volit 
noví členové JJ za jednotlivé sbory, 
shromáždí se jména zesnulých pracov-
níků seniorátu, návrhy na konvent a 
synod a vyjádření k navrhovaným změ-
nám Církevního zřízení.  
 
3) Nezapomeňte, že je vhodné využít 
léto také k odpočinku, čerpání dovole-
né, relaxaci s rodinou a přáteli. 
 

4) Do 25.7. se obracejte se svými žá-
dostmi na zastupujícího seniora Ivana 
Ryšavého. Od konce července už bude 
zpátky Petr Pivoňka. 
 
5) Do konce července je možné aktua-
lizovat údaje o sboru pro příští evange-
lický kalendář. 
 



Ž 104,6-10 
 

 

Velké je, Pane, tvé dílo, 

všechno jsi učinil moudře, 

země je plná tvých tvorů. 
 

S nadějí vzhlížejí k tobě 

a ty je v pravý čas sytíš, 

z ruky tvé přijímají dobré. 
 

Zděsí se, když svou tvář skryješ. 

Odejmeš svůj dech a hynou, 

do prachu zpátky se vrací. 
 

Ducha jim posíláš svého, 

abys jím obnovil zemi. 

Sláva tvá zůstává věčná. 
 

Budu ti zpívat můj Pane, 

po celý život tě chválit. 

Dobrořeč, duše má, Bohu! 
 

Haleluja! 
 

(Jiří Pejla ze sbírky „Žalmúzie“) 

Huslenky žádaly 100 tisíc, dostaly 90 tisíc. Jasenná 60 tisíc, dostala 

30 tisíc. Pozděchov 100 tisíc, dostal 90 tisíc, Střítež 50 tisíc, dostala 

50 tisíc.  

Byla pověřena nová staršovstva ve Valašském Meziříčí a v Pru-

sinovicích. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 15. září na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, 

nebo na email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 

v pondělí 22.9. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

Příští pastorálka bude 8.9. od 9 hodin. Detaily přijdou elektronic-

kou poštou. 
  

Požehnané léto přeje      Seniorátní výbor VMS 

 
 

Nabídka pobytu 

seniorát pořádá rekreační 
pobyt pro dříve narozené 
ve středisku Sola gratia 
v Bystřici pod Hostýnem 

9.-14.září 2014  

  Přihlašujte se do 1.8. na 
adresu: Helena Davidová, 
Jasenice 1283, PSČ 75501 

nebo na mail: 

jendadavid@seznam.cz 

můžete volat na 
571424647, nebo 

605943418  

Cena je 3000 Kč. 

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  

Pozvání k devadesátému výročí sboru 

Srdečně zveme všechny přátele, sousední sbory i představitele seni-

orátu k oslavám devadesáti let existence samostatného sboru 

v Uherském Hradišti. 

Oslavy se uskuteční v neděli 28. září od 14 hodin. 

Na programu bude děkovná bohoslužba za Boží milost, která byla 

sboru dána, uvedení knihy Emila Ženatého o počátcích evangeli-

zační práce na Moravském Slovácku, krátké pozdravy hostů a hu-

dební vystoupení Tomáše Najbrta. 

Těšíme se na setkání 

Srdečně zveme na závěrečný koncert prázdninové školy 

gospelů a spirituálů 

Duše zpívej pro Naději 

12.7. od 18 hodin v Kongresovém centru Zlín. 
Výtěžek bude použit pro sociální služby Naděje Zlín 


