
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal rozdělení synodálů našeho seniorátu do jednotlivých 

komisí synodu. Petr Pivoňka a Vladimír Buzek budou pracovat v komisi 

teologické, Radka Včelná a Zdeňka Strouhalová v komisi právní a správ-

ní, Daniel Fojtů a Karel Macek v hospodářské a Ivan Ryšavý a Jan Krupa 

ve výchovné. 

SV vzal na vědomí, že v Hodoníně se uskutečnila opakovaná volba Pav-

la Šebesty na příštích pět let. Po dodání všech potřebných materiálů se 

SV bude volbou na příští schůzi zabývat.  

SV projednal a doporučil žádost o vydání pokynu k opakované 

volbě Eriky Petříčkové v Kyjově. SV připomíná, že volba se musí usku-

tečnit do konce dubna 2015. Volba bude na tři roky a povede ji Michal 

Vogl. 

SV vzal na vědomí, že 25.1. pověřil Vladimír Buzek nové staršovstvo 

v Leskovci. 

SV schválil zaslanou žádost o vydání pokynu k opakované volbě 

Miloše Vavrečky v Zádveřicích. Volba by měla být na tři roky. 

Vzhledem k nemoci Světlany Greplové bylo na příští schůzi SV přesunu-

to projednávání obnovy poradního odboru pro děti.  Příště bude projed-

nán i vhodný termín zamýšleného setkání učitelů nedělních škol.  

Pokračování na druhé straně 

Jaroslav Kalousek z rumunského Peregu Mare kázal 25.1. v Hodoníně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Do konce února je třeba zaslat na 
adresu nové seniorátní účetní Hany 
Zbránkové, Těchlovská 904, 763 12 
Vizovice, dva výtisky přehledu hospo-
daření a po jednom výtisku konečné 
rozvahy za rok 2014, počáteční rozva-
hy za rok 2015 a výsledovky za rok 
2014. 
 
2) Je třeba připravit rozpočty ve sbo-
rech, vyplnit evidenčních dotazníky 
a chystat výroční sborová shromáždě-
ní, která se musí uskutečnit do konce 
března. 
 

4) Nedělí 22.2. vstupujeme do postní-
ho období. Má být vykonána sbírka na 
církevní tisk. Termín pro její odvedení 
je do 22.3. 
 
5) Jsme v plesové sezóně. Zatančit si 
můžete např. v Uherském Hradišti na 
Kloboukovém bále Diakonie 21.2. od 
19.30 hodin nebo na Vsetíně, na plese 
mládeže ve stejný den — viz plakát na 
druhé straně zpravodaje. 



Bože 
 

připadám si zralý na hospic 
 

Děkuji 
 

že ne na odpis 
 

Snad díky Tobě přežiji 
 

humánní kafilérii... 
 
 

 

(Václav Žďárský ze sbírky „Pták pokadil mi hlavu“) 

SV souhlasí se zamýšleným programem presbyterní konferen-

ce, která bude 21.3. v Uh. Hradišti na téma „Vysluhování Večeře 

Páně dětem“, jak ho předložil M. Vogl. Vedle pobožnosti Luďka 

Kouřila a zkušeností ze sborů zazní přednáška Radky Včelné, pre-

zentace ukázek jak učinit VP srozumitelnější dětem od Daniela 

Hellera či hudební vstupy Karla Macka. Prostor bude věnován též 

diskusi. SV rozhodl, že do 22.2. bude dostupný plakát. 

Na základě setkání zástupců SV v Praze 26.1. se zástupci synodní 

rady a Diakonie jednal SV o vytvoření skupiny, která by synodu 

navrhla možné využití Sola Gratia v rámci ČCE. SV pokračuje 

i v hledání komerčního zájemce, pokud by přípravná skupina nedo-

šla k názoru, že má Solu převzít církev nebo pokud by synod převze-

tí neschválil. 

SV naplánoval letošní vizitace. P. Pivoňka a V. Buzek pojedou 

29.3. do Jasenné a 12.4. do Kateřinic. I. Ryšavý a S. Greplová pak 19.4. 

na Rusavu. 

Senior informoval o jednání se S. Mikulíkem o vzdělávání pro 

mládež „Nabíječka“. Senior se jednoho setkání zúčastní i jako řeč-

ník. Na základě informací z rozhovoru SV doporučuje, aby sbory 

podpořily vhodné kandidáty z řad mládeže do nové volby SO-

Mu, která bude na podzim. 

SV vyslal svého zástupce J. Malého na akci hospice Citadela 

„V kůži klienta“. S potěšením také přijal informaci o zapojení zaří-

zení do programu využití solární energie, o zřízení šesti sociálních 

lůžek, o zřízení dvou nových pracovních míst, o koncertu Marty Ku-

bišové a o spolupráci s Adrou v oblasti dobrovolnictví. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 23. února na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 

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

ní v pondělí 2.3. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Požehnaný vstup do postního období 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  
 

seniorátní účetní: 
Hana Zbránková, Hana_Zbrankova@seznam.cz 

tel. 739 684 112 
 

seniorátní pastorační pracovnice: 
Blanka Macková, b.mackova@email.cz 

tel. 775 608 341 

Pastorální konference se uskuteční 

9.2. od 9.00 hodin v Ratiboři. Pobož-

nost připraví Daniel Heller, hostem bude 

Ladislav Moravetz, kázáním poslouží Petr 

Pivoňka. „Já, farář“ připraví Erika Petříč-

ková. Vedení bude mít na starosti Ivan 

Ryšavý. 


