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LI STOPA D  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV vzal na vědomí, že žádost o prodloužení čtvrtinového úvazku pasto-

rační pracovnice ve Valašském Meziříčí byla Synodní radou i pro rok 2015 

kladně vyřízena. 

SV také vzal na vědomí, že byly z ústředí zaslány všechny materiály 

ohledně volby A. Prčíkové farářkou ve sboru Hrubá Vrbka a Velká nad 

Veličkou. 

SV doporučil žádost, aby bylo prodlouženo pověření pastorační pracov-

nice sestry B. Mackové v Jasenné i na další období.  

SV projednal žádost o udělení dispenzu od překážky příbuzenství pro 

nadcházející volbu staršovstva v Leskovci. Svá doporučení sdělil SV star-

šovstvu a administrátorce sboru. 

SV podmínečně odsouhlasil žádost o pověření pastoračního pracovní-

ka Pavla Kotrly ve sboru Vsetín Horní sbor. Chybějící materiály budou 

dodány do 8.11. 

SV odsouhlasil návrh na konvent, aby bylo zřízeno místo administra-

tivně-pastoračního pracovníka na pomoc seniorovi, případně místo pas-

toračního pracovníka k výpomoci ve sboru seniora, pokud bude VMS při-

děleno. Detaily budou projednány konventem, návrh je součástí kon-

ventních materiálů. 

SV jednal o programu setkání kurátorů a místokurátorů, které se 

uskuteční 22.11. od 9.30 hodin v Jasenné. 

Z instalace Mojmíra Blažka v Českém Těšíně (foto Jana Buzková) 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) V sobotu 8.11. se bude konat kon-
vent na Vsetíně, materiály již byly ro-
zeslány mailem na sbory. 
 
2) Výtěžek sbírky na sociální a charita-
tivní pomoc má být odveden do konce 
listopadu. To stejné platí i o sbírce na 
JTD. 
 
3) Do konce listopadu je též potřeba 
odeslat příslušné částky na celocírkev-
ní i seniorátní repartice. 
 

4) S radostí sdělujeme, že instalace 
farářky A. Prčíkové ve sboru Hrubá 
Vrbka a Velká nad Veličkou bude 
16.11. od 15 hodin. 
 
5) Adventní seniorátní dny mládeže, 
tentokrát na téma „Co čekáš?“ se 
uskuteční od 28.11. do 30.11. v Liptá-
le. Pozvánku dostanete do sborů mai-
lem. 



Po čem co voní 
 

Po bouřce 
voní to ozónem 

po létě 
spadaným listím 

Po touze 
voní to samotou 

Čím voní stáří 
to zjistím 
Doufám 

že nejen špitálem 
kytkami na hrobě 

Nespokojím se s málem 
naději mám v Tobě 

 

(Václav Žďárský ze sbírky „Akční nabídka“) 

SV souhlasí s nákupem dataprojektoru z rozpočtu SOMu pro 

potřeby akcí mládeže v maximální hodnotě 8 tisíc Kč. Pověřuje M. 

Vogla výběrem a pořízením přístroje ve spolupráci se SOMem. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 17. listopadu na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 

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

teční v pondělí 24.11. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Požehnaný vstup do Adventu přeje    Seniorátní výbor VMS 

 

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 Valaš-

ské Meziříčí  
e-mail: nd.vybiralovi@seznam.cz, mobil: 607 

877 693, tel. 571 610 456  

 

Pastorální konference se uskuteční 

10.11. od 9.00 hodin na Vsetíně v Hor-

ním sboru. Pobožnost připraví B. Czu-

dek, kázáním poslouží M. Jelinek, téma 

„Já, farář“ připraví J. Palán. Hostem setká-

ní bude Pavel Jun, který promluví na 

téma „Zkušenosti a úvahy faráře pro 

mládež v postmoderní době v evange-

lické církvi“. Součástí bude i rozhovor 

o sborové a seniorátní práci s mládeží. 


