
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

BŘEZEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV jednal s předsedou komise pro Sola Gratia Vladimírem Kopec-

kým. Komisi 8.2. ustanovila synodní rada a má za úkol doporučit 

synodu SG od seniorátu odkoupit z prostředků vyčleněných na roz-

vojové a sociální projekty a přebudovat SG na multifunkční zaříze-

ní, které by sloužilo Diakonii ČCE, pěstování církevní hudby a re-

kreační činnosti. V. Kopecký informoval o návrzích ústředí Diakonie 

vybudovat na pozemcích střediska nové objekty např. pro podporované 

bydlení pro seniory a sociálně slabé z grantových peněz  a o multifunkč-

ním využití areálu. Do 30.4. by měla komise např. vyčíslit náklady na re-

konstrukci stávajících objektů, zkalkulovat náklady a výnosy střediska a 

pokusit se zařadit záměry Diakonie do plánů sociálních služeb v regionu. 

SV bude zastupovat v komisi pro Sola Gratia Světlana Greplová, aby 

tak byl SV informován o dění v komisi a vývoji její činnosti. 

SV vzal s vděčností na vědomí informace seniora ohledně jeho po-

stupu v aktuální situaci Sola Gratia - podařilo se dojednat snížení zá-

loh na energie, vyřešily se drobné opravy a uskutečnilo se jednání s kata-

strálním úřadem. 

SV vzal na vědomí informace SR o schválení opakovaných voleb 

Miloše Vavrečky v Zádveřicích a Eriky Petříčkové v Kyjově. Oba od 

1.11.2015 do 31.10.2018. První na plný úvazek, druhá na tři čtvrtiny úvazku. 

SV souhlasí s prodejem hřbitova v Ratiboři obci. Souhlasí i s navrže-

nou smlouvou 

Pokračování na druhé straně 

Hana Zbránková, Naďa Vybíralová a senior Pivoňka na konventu 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Připomínáme, že do konce března je 
třeba vyplnit evidenčních dotazníky 
(na adrese https://www.evangnet.cz/
cce/evidot) a uskutečnit výroční sboro-
vá shromáždění. 
 
2) Do 15.3. prosíme nahlásit počty 
účastníků presbyterní konference na 
adresu michal.vogl@evangnet.cz 
 

3) Připomínáme, že v postním období 
má být vykonána sbírka na církevní 
tisk a její výtěžek odeslán do 22.3. 
 
4) Protože jsme byli všichni zasaženi 
událostmi v Uherském Brodě, uvědo-
mujeme si, jak důležitá je naše vníma-
vost k dění kolem nás. Můžeme pře-
mýšlet nad tím, že je vhodné se sou-
středit na modlitbách jak za pozůstalé 
obětí, tak za ty, kdo jsou životem 
„zahnáni do kouta“ a rozhodnou se ke 
strašným činům. 
 
5) Ve většině seniorátu mají děti před 
sebou jarní prázdniny. Doporučujeme 
využít čas k rodinnému odpočinku.  



Je to hřích 
mít plný břich? 
Může za ticho 

nacpané břicho? 
 

 

(Jiří Šimsa ze sbírky „Navzdory“) 

SV připomíná všem zájemcům o presbyterní konferenci, která 

bude 21.3. v Uh. Hradišti na téma „Vysluhování Večeře Páně dě-

tem“, aby se přihlásili na adresu michal.vogl@evangnet.cz nejpoz-

ději do 15.3. Jde o počty účastníků za jednotlivé sbory kvůli občer-

stvení a obědu. 

SV pověřil S. Greplovou přípravou obsahu setkání učitelů ne-

dělních škol. Setkání by se mělo uskutečnit v druhé polovině květ-

na nebo v podzimních měsících (říjen, listopad). 

SV dal za úkol Blance Mackové vytvořit seznam zájemců o prá-

ci s dětmi ze sborů. V této věci prosí SV, aby ti, kdo by měli zájem, 

se sami nebo prostřednictvím svých farářů či farářek hlásili na adre-

su b.mackova@email.cz.  

SV vzal na vědomí, že nová seniorátní účetní Hana Zbránková 

od 1.3.2015 už převzala plně veškeré dokumenty, práci i odpo-

vědnost. SV velmi děkuje dlouholeté seniorátní účetní Nadě 

Vybíralové za její obětavou práci. 

SV se seznámil s aktuálním výkladem dispenzí od překážky 

příbuzenství pro volby do staršovstev.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

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

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

ní v pondělí 30.3. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Boží požehnání přeje            Seniorátní výbor VMS 

 

Kontakty 

seniorátní výbor Východomoravského 
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín  

 

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 

Na plese mládeže na Vsetíně vystoupily 

„Zvonky dobré zprávy“ 

Pastorální konference se uskuteční 

9.3. od 9.00 hodin v Prusinovicích.  

Čekají nás postní bohoslužby s kázáním 

Eriky Petříčkové a vysluhováním VP. 

Wiera Jelinek bude přednášet o Kalvínově 

pneumatologii. „Já, farář“ připraví Zdeněk 

Píštěk. Vedení bude mít Michal Vogl. 

V pátek 20.3. bude 
od 16.45 ve Valaš-

ském Meziříčí 
přednášet Tomáš 

Halík. 

Bližší informace přijdou 
mailem. 

Spokojení tanečníci. Vsetín 21.2. 

Ples mládeže „Mezi námi“. 


