
2014 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ŘÍJEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV odsouhlasil žádost sboru ve Valašském Meziříčí o prodloužení 

čtvrtinového úvazku pastorační pracovnice i pro rok 2015. 

SV projednal a odsouhlasil smlouvu o užívání kazatelského bytu 

ve sboru Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou. 

SV souhlasí s pověřením nově zvoleného staršovstva v Uherském 

Hradišti v rámci oslav devadesáti let samostatného sboru v neděli 28.9. 

odpoledne. Pověření vykoná Světlana Greplová.  

SV rozhodl o přesunutí presbyterní konference na jaro. V podzim-

ním termínu 22.11. od 9.30 hodin v Jasenné bude setkání kurátorů a 

místokurátorů. 

SV se zabýval přípravou konventu, který bude 8.11. na Vsetíně. Zprá-

vu pro konvent vypracuje senior Petr Pivoňka. 

SV naplánoval termíny vizitací. Dne 9.11. bude vizitace v Dolním sbo-
ru na Vsetíně. vykoná ji Ivan Ryšavý a Vladimír Buzek. Vizitace sboru 
v Hodoníně bude 2.11. a vykoná ji Petr Pivoňka a Světlana Greplová. 

SV vzal na vědomí, že sbírka na Citadelu vynesla letos 74.107 Kč. 

SV přijal pozdravy skupiny seniorů z jejich pobytu v Sola Gratia a dě-

kuje za ně. 

SV s potěšením vzal na vědomí, že obcí roku se staly Kateřinice. 

Pokračování na druhé straně 

Pověření staršovstva v Uherském Hradišti 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Protože 30.9. už bylo, mají všechny 
sbory jistě projednány změny církevní-
ho zřízení ve staršovstvech a odeslané 
podklady pro přípravu konventu. 
 
2) Do konce října je třeba odvést dru-
hou polovinu platby do Personálního 
fondu. Tento termín platí i pro sbory, 
které mají pastorační pracovníky. 
 

3) Sbírka na neděli „Díkčinění“ bude 
určena na sociální a charitativní po-
moc a její výtěžek má být odveden do 
konce listopadu. 
 

4) Do konce října by měla proběhnout 
sbírka na JTD. Její výtěžek má být ode-
slán rovněž do konce listopadu. 
 
5) Do konce listopadu je též potřeba 
odeslat příslušné částky na celocírkev-
ní i seniorátní repartice. 



Televizní noviny 
 

Vraždí krávy 

Pálí na hranicích 

Zahrabávají je 

Pohřeb bez kytek 

Krávy umírají jako mučedníci 

Lidé chovají se jako dobytek 

Jak dobytek chovají se lidi 

a netuší 

že Bůh to vidí 
 

Sbíráme pracně staré šatstvo 

pro chudáky 

a pašované hračky boty ošacení 

na hranicích hoří 

Smutný je pohled na žebráky 

Panstvo si žádá pobavení 

Majetek značkují tchoři 

Do noci okna sálu září 

Na plese sešli se tuneláři 

Tak žijí lidi 

A Bůh to vidí 

 

(Václav Žďárský ze sbírky „Houpačka“) 

Pastorální konference bude 13.10. společně se slovenskými přá-

teli z Myjavského a Povážského seniorátu v Brestovci. Začátek 

už v 8.30 hodin. SV pověřil Ivana Ryšavého výběrem vhodného dár-

ku k padesátinám biskupa M. Hvožďary. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 13. října na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 

Zlín, nebo na email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteč-

ní v pondělí 20.10. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Požehnaný čas přeje      Seniorátní výbor VMS 

 

 
 

Nabídka publikace 

Při příležitosti oslav deva-
desáti let existence samo-

statného sboru v Uher-
ském Hradišti vyšla pí-

semka k farářské zkoušce 
Emila Ženatého 

„Novodobá evangelizační 
práce na Moravském 

Slovácku“. 

Je k dispozici za 50 Kč. 
Objednat ji můžete na 

adrese: 

michal.vogl@evangnet.cz 

Kontakty 

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

767 01 Kroměříž  
 

senior: 
Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz, 

tel. 739 244 720 
  

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  

 

 

Kroměříž — sjezd mládeže 3.-5. 10. 


