
2014 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ČERVEN  

O čem jednal seniorátní výbor? 

Pověřují se nově zvolená staršovstva. Vladimír Buzek pověřil staršov-

stvo ve Velké Lhotě 18.5., v Růžďce už 11.5. a ve Valašském Meziříčí 

bude pověřeno 22.6. V Prusinovicích vykoná slib staršovstva Světla-

na Greplová 15.6. 

Ivan Ryšavý rozdělil mezi členy SV zápisy z Výročních sborových 

shromáždění, aby si je mohli prostudovat a na příštích jednáních se jimi 

mohli zabývat. 

SV jednal o přípravě zasedání synodu na Vsetíně. Pozornost se věno-

vala zejména přípravě prezentace seniorátu, o které referoval Michal 

Vogl, a přípravám hostitelského sboru, dle sdělení Bronislava Czudka. 

Vzhledem k tomu, že tento Zpravodaj vzniká až po synodu, patří se po-

děkovat všem, kdo se na přípravách podíleli, a Bohu, že nám pomáhal. 

SV si připomenul úmrtí bratra faráře Ludvíka Svobody. Ivan Ryšavý 

nabídl, že napíše krátký medailon do tohoto Zpravodaje. 

SV vzal na vědomí informace o průběhu administrace v Leskovci. 

Členové SV hovořili se Stanislavem Mikulíkem a dalšími, kteří při-

pravují kurs pro vedoucí mládeže „Nabíječka“. Dozvěděli se mnoho 

detailů a dostali odpovědi na své otázky. SV rozhodl, že jako virilního 

člena SOMu pověří Michala Vogla. Do budoucna by stálo za to zřídit 

místo seniorátního faráře pro mládež. 

Pokračování na druhé straně 

Při prezentaci seniorátu vystoupila i Hudecká muzika ze slovácké části seniorátu 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) O Svatodušní neděli 8.6. vykonejte, 
prosím, sbírku na Diakonii. 
 
2) 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 
 
3) Nezapomeňte, že 15.6. se zástupci 
seniorátní JJ sejdou ke svému jednání, 
které začíná bohoslužbami v Huslen-
kách od 10 hodin. Povzbuďte zástupce 
sborů k účasti. 
 

4) Do konce června je třeba vykonat 
sbírku na hospic Citadela ve Valašském 
Meziříčí. Předem děkujeme za vybrané 
prostředky, které pomůžou náročné  a 
potřebné práci. 
 
5) Do konce června mají mít sbory od-
vedenu polovinu seniorátních a celo-
církevních repartic. Myslete na to ve 
sborech, abychom měli vše v pořádku. 
 
6) Připomínáme, že do 25.7. je třeba 
seniorátní poštu směrovat na Ivana 
Ryšavého. 
 



POKUSNÁ OSOBA 

 

Kdysi na mně zkoumali 

plnost Ducha svatého. 

Nyní na mně zkoumají 

syndrom vyhoření 

Nemylte se sněhuláci 

Ještě hořím 
 

(Václav Žďárský ze sbírky „Akční nabídka“) 

SV projednal žádosti o dary JJ a souhlasí s nimi. Celková částka 

je 460 tisíc. Huslenky žádají 100 tisíc na samostatný sjezd ke kostelu, 

Jasenná 60 tisíc na výměnu, opravu a nátěr oken na faře, Leskovec 

150 tisíc na rekonstrukci farního bytu, Pozděchov 100 tisíc na výmě-

nu vstupních dveří na faře a Střítež 50 tisíc na ochranný nátěr šinde-

lové střešní krytiny kostela v Rožnově pod Radhoštěm.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 17. června na adresu: Ivan Ryšavý, Riegrovo nám. 147/37, 767 

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

uskuteční tentokrát v úterý 24.6. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

Příští pastorálka bude 9.6. od 9 hodin v Zádveřicích. Kázat bude 

Mária Jenčová, o kauze Bezák promluví Daniel Heller, žhavým téma-

tem budou zprávy ze synodu a o své cestě faráře poví Leoš Mach. 
 

Plnost Ducha svatého přeje 

Seniorátní výbor VMS 

Hudební bohoslužby 

22.6. od 
15 hodin 

ve zlínském 
evangelickém 

kostele. 
 

Zazní výběr skladeb z publika-
cí Chvalčovské miniatury 2 

a Zlínské sboropění Ladislava 
Moravetze. 

 
Výtěžek sbírky půjde na fond církevní 

hudby ČCE. 
 

 

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  

 

Ludvík Svoboda, 6.9.1936 – 6.5.2014 

Už ho budeme mít všichni spojeného s Prusinovicemi. Pocházel ale z Čech, z Pra-

hy od Klimenta. Začínal jako farář v Západních Čechách; dva roky ve Stříbře, po-

tom 15 let v Černošíně. 

Kdybych měl pro něj vybrat písničku, pak spirituál „Vlak Boží“. Hlavně jeho loko-

motiva k Ludvíkovi patří. On se nikdy nevezl. Naopak, posouval dopředu ty, kdo 

měli méně sil. Nebo nebyli tak horliví. I ty koleje k němu patří. Jejich dráha je pev-

ně daná, žádné odbočky nebo experimenty. Takový byl ve víře. Když se v církvi 

objevila supervize, kroutil nad tím hlavou: „Nám stačila modlitba a četba Písma a 

všecko jsme vydrželi, ti mladí potřebují takové novoty“. Ač jsem supervizor, neu-

razilo mě to. On toho tolik vydržel, že měl právo tak mluvit. Hlavně ale k němu patří ten verš „tam druhá 

třída není, ani rozdíl v cestovném“. Ludvík nedělal mezi lidmi rozdíly, nasazoval se pro každého, kdo to po-

třeboval. Však nás také na pohřeb přišlo tolik vděčných pasažérů, že se ani všichni nevešli do kostela. 

Ivan Ryšavý 



O čem jednal synod 

(viděno očima synodálky našeho seniorátu Radky Včelné) 

 

 - Synod schválil nový model uspořádání a řízení Diakonie ČCE a na úvodních bohoslužbách byl pově-
řen nový ředitel Diakonie Petr Haška (a představeni noví ředitelé středisek). 
 
- Směřování k samofinancování církve pokračuje rozhodnutím synodu, že 15-25 % prostředků z resti-
tučních náhrad bude určeno na rozvojové a diakonické projekty (a nestanou se tedy součástí personál-
ního fondu, tj. nespotřebují se na platy kazatelů). 
 
- Byl schválen nový mzdový systém pro kazatele: polepší si zejména začínající faráři a větší část platu 
bude tvořit pohyblivá složka na základě většího výkonu a nasazení kazatele (administrace, poradní 
odbory atd.) 
 
- Mluvilo se o budoucnosti církve, o tom, že v některých místech je málo sborů a jsou slabé, v součas-
nosti je na tom zřejmě nejhůř Ústecký seniorát. Byl vyhlášen „rok ústeckého seniorátu“ do příštího sy-
nodu, kdy je církev vyzvána k tomu, aby na tamní sbory myslela a snažila se jim nějak vyjádřit podpo-
ru.   
 
- Do konce roku 2015 zůstanou v platnosti dosavadní pravidla povolávání pastoračních pracovníků, 
příští rok se však bude rozhodovat, co s nimi dál. 
 
- Do sborů a na konventy půjdou návrhy změn Církevního zřízení, které souvisí s novou soustavou or-
dinované služby v církvi. 
 
- Odvod do Personálního fondu na rok 2015 bude 85.200 Kč za každé místo obsazené kazatelem 
(52.000 bude činit odvod za pastoračního pracovníka). 
 
- Změní se poněkud výpočet počtů poslanců na synod a na konvent (bude jich víc, podobně jako před 
cca 10 lety). 
 
- Synod dal souhlas k pronájmu či prodeji církevního střediska Horský domov Herlíkovice. 
 
- Jednalo se o ubytování pro bývalé synodní seniory, je v kompetenci synodní rady řešit jejich vhodné 
bydlení. 

„Zvonky dobré zprávy“ při prezentaci na synodu Javornický pěvecký sbor 


