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Východomoravského seniorátu ČCE 

DUBEN  

O čem jednal seniorátní výbor? 

SV pověřil vedením opakované volby v Kroměříži Leoše Macha. 

Projednal zprávu z vizitace v Huslenkách. Je pozitivní, že sbor má 

sebedůvěru a chce si udržet svého faráře. 

SV souhlasí se snížením počtu presbyterů v Prusinovicích z 12 na 10 

s tím, že současně vyzývá sbory, aby své žádosti vždy zdůvodňovaly. 

SV pověřil administrací sboru v Leskovci Jiřinu Kovářovou. 

Členové SV byli informováni o rozhovoru seniora s bratrem Stani-

slavem Mikulíkem. SV pozve bratra Mikulíka k rozhovoru o zkušenos-

tech s kursy pro mládež „Nabíječka“.  

SV vzal na vědomí pozitivní zprávy ze setkání s K. Othovou, ředitel-

kou hospice Citadela. Ve středu 30.4. od 15 hodin bude v hospici slav-

nost k desátému výročí vzniku (aktualizovaná pozvánka přijde mailem). 

SV se zabýval přípravou zasedání synodu ve Vsetíně. Odsouhlasil 

koncepci prezentace seniorátu, kterou předložila komise pod vedením 

Michala Vogla. Půjde o zhruba 45 minut, kdy se budou střídat krátké 

vstupy moderátorů s živými vstupy (pěvecké sbory, zvonkohra, loutkové 

divadlo, scénka, rozhovor) a s předtočeným videem či promítáním foto-

grafií za doprovodu hudební improvizace L. Moravetze. Na závěr budou 

moci synodálové ochutnat guláš pro potřebné.  

Pokračování na druhé straně 

Bratr senior Petr Pivoňka při instalaci Márie Jenčové v Liptále 23.3.2014 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Sbory, které ještě nevyplnily evi-
denční dotazník, jej vyplní, prosíme, 
co nejdříve. Termín byl do konce břez-
na. Některé sbory by také měly dotaz-
ník uzavřít. 
 

2) Materiály a zprávy z výročních sbo-
rových shromáždění posílejte náměst-
kovi seniora Ivanu Ryšavému nejpoz-
ději do poloviny dubna. Zašlete je v 
elektronické i papírové (podepsané) 
podobě.  
 

3) Na Ivana Ryšavého směrujte též 
veškerou seniorátní poštu až do 25.7. 
 

4) Do velikonočního pondělí zašlete 
na adresu michal.vogl@evangnet.cz 
jednu fotografii vašeho kostela 
(modlitebny) zvenčí a jednu zevnitř i s 
lidmi (vyberte fotografie kvalitní). Bu-
dou použity pro prezentaci seniorátu 
na synodu. Děkujeme. 
 

5) O velikonoční neděli se uskuteční 
sbírka na HDL. 
  

6) Do konce dubna je třeba podat žá-
dosti o dary JJ. Vyplněné žádosti zašle-
te Vladimíru Buzkovi (Jabloňová 1048, 
755 01 Vsetín). 
  

7) Do konce května probíhá sbírka na 
JJ. 



ZAPOMEŇTE 
na ty co prohráli 

 

jejich tváře 
nechte zmizet ze vzpomínek 

 
jejich osudy 

si nepřipomínejte 
 

o jejich trápeních 
nemluvte 

 
jedině pak se vás 

jejich smolný konec nepřichytí 
a nikdo pak už o vás neřekne: 

 

vždyť i ty jsi byl s ním 
 

(Jiří Pejla ze sbírky „Žalmúzie“) 

SV projednal možnost pozorovatelské účasti na synodu. Dopo-
ručuje sborům, aby zařadily tento bod do ohlášek a povzbudily své 
členy v jejich zájmu o účast na jednání. 

SV vzal na vědomí výstup z dotazníků o samofinancování a bu-
doucnosti sborů. Souhlasí též s textem odeslaným na Synodní ra-
du. Z dotazníků vyšlo, že 19 sborů chce mít kazatele na plný úvazek, 
tři uvažují o částečném úvazku (část sborové práce převezmou pres-
byteři), jeden sbor uvažuje o částečném úvazku kazatele 
s omezeným provozem sboru. Pouze jeden sbor uvažuje o personál-
ní unii, tedy spolupráci s jiným sborem jako o první variantě, pouze 
jeden sbor připouští možnost zániku. Závěr odeslaného dokumentu 
na SR pak zní: „Důvěřujeme úsudku, moudrosti, víře našich sborů, 
aby naplánovaly svoji cestu. Potřebují mít k tomu stabilní strategii 
dlouhodobého vývoje personálního fondu. Na to budou reagovat a bu-
dou hledat svoji cestu. Nevidíme potřebu výraznějších zásahů shora.“  

SV vzal na vědomí informace o zastupování seniora Pivoňky 
po dobu jeho studijního volna. Od 9.4. do 25.7. ho bude zastupo-
vat jeho náměstek, bratr Ivan Ryšavý z Kroměříže. Veškeré materiály 
k projednání proto posílejte v této době na adresu: Ivan Ryšavý, Rie-
grovo nám. 147/37, 767 01 Kroměříž, nebo na email: 
ivan.rysavy@seznam.cz. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 22. dubna na adresu Ivana Ryšavého (viz o odstavec výše). 

Zasedání SV se uskuteční 28.4. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

***** 

Příští pastorálka bude 14.4. od 9 hodin v Hodoníně. Program 

bude pestrý - od bohoslužeb s Večeří Páně, přes čtení poezie až 

k  informacím o novém platovém řádu pro kazatele. 
 

Požehnané Velikonoce přeje 

Seniorátní výbor VMS 

Pozvánka na velikonoční koncert  
 

Zvonků dobré zprávy 
 

KDE: v Evangelickém kostele v Ratiboři  
 

KDY: 13. 4. 2014  
 

V KOLIK: v 16:00 hod.  
 

„Tak jako každý z nás má i zvonek své 
srdce.“  

 
Pod záštitou předsedy MAS Střední Vsetínsko 

. 

 

Srdečně zveme všechny 
zájemce k přednášce na 

téma: 

Islám 
Přednášející: 

ThDr. Jindřich Slabý 

Kdy a kde: 

27. dubna od 14 hodin 

ve sborovém domě 
v Jablůnce. 

 

Vladislav Geryk, kurátor 

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  


