
2014 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

PROS I NEC  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV ukončil činnost střediska Sola Gratia a provedl jeho 

„zazimování“ ke 30.11.2014. Stalo se tak kvůli ztrátovosti střediska, kdy 

pro nejbližší období nejsou objednány žádné pobyty a pro rok 2015 byly 

nasmlouvány pobyty v hodnotě cca 1,8 milionu Kč s tím, že středisko po-

třebuje na zajištění provozu cca 4,5 milionu Kč za rok. Pro příklad lze 

uvést, že by seniorát musel platit každý měsíc asi 70 tisíc Kč za energie a 

např. platy za září a říjen, které předchozí nájemce neuhradil, činily asi 

125 tisíc korun. V současnosti se jedná o dalším vývoji. 

SV vzal na vědomí, že senior Petr Pivoňka se Světlanou Greplovou 

a seniorátní účetní Naďou Vybíralovou vykonali 2.11.2014 vizitaci ve sboru 

v Hodoníně, a že konsenior Ivan Ryšavý a Vladimír Buzek byli 9.11.2014 

na vizitaci ve Vsetíně, v Dolním sboru.  

SV byl informován, že synodní rada zřídila místo seniorátního pastorač-

ního pracovníka na čtvrtinový úvazek. SV rozhodl, že další čtvrtina 

bude doplněna z konventem schváleného půl úvazku  administra-

tivně-pastoračního pracovníka. Odpovídajícím způsobem bude upravena 

výše repartic. 

SV rozhodl, že pověření nově zvoleného staršovstva v Leskovci vykoná 

v lednu 2015 Vladimír Buzek. 

SV projednal návrhy vzešlé ze setkání kurátorů a místokurátorů 

v Jasenné ze dne 22.11.2014.  Zúčastnili se ho zástupci 17 sborů seniorátu.  

Pokračování na druhé straně 

Z instalace nové farářky Alexandry Prčíkové 16.11.2014 v Hrubé Vrbce 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Pokud tak sbory neučinily, odvést 
všechny povinné odvody—repartice 
seniorátní i celocírkevní i platbu na 
Personální fond. 
 
2) Ohlásit a vykonat o Vánocích sbírku 
na bohoslovce a vikariát. 
 
3) Do konce roku by měli mít kazatelé 
dočerpanou dovolenou. Převést lze 
pouze pět dní. 
 

4) Prosíme, abyste podle možností 
věnovali pozornost prosbě na druhé 
straně tohoto zpravodaje o pomoc pro 
vážně nemocného člověka. Informaci 
lze zařadit do ohlášek. 
 
5) Posledním „úkolem“ je prožít Váno-
ce v radosti, pokoji a štěstí. Prožít, ne 
jen „přežít“. Pokud se vám to podaří, 
můžete o tom napsat pár řádků a při-
pojit fotku. Zveřejníme je potom na 
stránkách seniorátu. 



Pohádky 
 

Vyprávím pohádky, 
patří jim vesvátky, 

kupují duši. 
 

Jejich cenu však lidé pouze tuší. 
 

Sluší jim 
příměří. 

 
Láska, 

co uvěří, 
že dát je více 

než hořící svíce. 
 

(Miloš Vavrečka ze sbírky „Třináctá komnata“) 

Sdílely se novinky ze sborů. Mluvilo se o mládeži, o jejím životě ve 

sborech, o potřebách mladých, o komunikaci se staršovstvy. Vznikla 

tu myšlenka na obnovení setkávání Podřevnických mládeží, na bur-

zu nabídek akcí pro děti a mládež (tábory a různé pobyty) prostřed-

nictvím seniorátního zpravodaje a na oživení Poradního odboru pro 

děti a mládež. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

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

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

ní v pondělí 22.12. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Požehnaný Advent a krásné Vánoce přeje   Seniorátní výbor VMS 

Ve dnech  28.11.— 30.11. se v Liptále konaly seniorátní dny mládeže na 
téma „Co čekáš“ . Program byl pestrý, zážitková hra skvěle připravená, 
jídlo dobré, mládež spokojená. Fotografie ze setkání si můžete prohléd-

nout na stránkách seniorátu vychodomoravsky-seniorat.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 Valaš-

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

877 693 

Prosba o pomoc pro těžce nemocného 

Diakonie ČCE a konkrétně Hospic Cita-

dela vyhlašují veřejnou sbírku na pomoc 

pro těžce nemocného pana Marka, o kte-

rého by se ráda rodina starala doma. 

Číslo účtu je 359 6666 359/0800 VS 4901 

http://www.mnoho-tvari-pomoci.cz/vsechny-

darky/pomoc-pro-pana-marka/  

Pastorální konference se uskuteční 

8.12. od 9.00 hodin v Liptále. Pobož-

nost připraví Pavel Čmelík, kázáním po-

slouží Jana Kadlecová, o svém pobytu 

v Heidelbergu bude vyprávět Petr Pivoň-

ka, téma „Já, farář“ připraví Dan Petříček. 

Žhavým tématem se stane angažovanost 

faráře v politice a vedení bude mít na sta-

rosti Radka Včelná. 

http://www.mnoho-tvari-pomoci.cz/vsechny-darky/pomoc-pro-pana-marka/
http://www.mnoho-tvari-pomoci.cz/vsechny-darky/pomoc-pro-pana-marka/

