
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

KVĚTEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV připomíná konání 1. zasedání 34. synodu naší církve ve dnech 

14.5.—17.5. v Praze. Vzhledem k tomu, že zde budou voleni noví před-

stavitelé naší církve a budou projednávány důležité otázky (odkup Sola 

Gratia, nakládání s restitučními prostředky…), jsou na místě naše 

přímluvné modlitby. 

SV vyslechl informace z jednání seniora Pivoňky a D. Tymonka se 

zástupci SR na setkání zástupců seniorátů v Herlíkovicích. Na sy-

nod jde návrh strategické komise, aby na diakonické a rozvojové projekty 

bylo použito 18,5% restitučních peněz. 81,5% půjde na platy kazatelů. Asi 

72% sborů naší církve je pro pomalou variantu přechodu na samofinan-

cování. Odvod do PF by se měl během pěti let dostat až na 130 tisíc ko-

run. Na diakonické a rozvojové projekty by bylo v církvi rozdělováno asi 

9 milionů korun ročně. Hodně se mluvilo o misii v seniorátech. Zvlášť se 

probírala špatná situace seniorátu ústeckého. Pomohly by jim i návštěvy 

farářů, kteří by byli ochotni kázat. Za úvahu by stálo uspořádání sborové-

ho zájezdu nebo by uvítali samozřejmě i finanční pomoc. 

SV na základě výše uvedených informací rozhodl dát potřebu po-

moci ústeckému seniorátu ve známost. Seniorátní výbor prosí sbory 

o přímluvné modlitby i konkrétní výpomoc.  

SV vzal na vědomí informace o činnosti komise pro využití středis-

ka Sola Gratia. Je hotova studie, kterou projedná synod. Hodně času se 

věnovalo způsobům, jak může ústředí odkoupit středisko. 

Pokračování na druhé straně 

Ze setkání seniorátní mládeže v Huslenkách 17. - 18.4.  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Připomínáme, že do konce května 
probíhá sbírka darů Jeronymovy jed-
noty. 
  
2) O svatodušní neděli 24.5. se usku-
teční tradiční sbírka na Diakonii. 
 
3) Sbírka na Hlavní dar lásky (HDL) Je-
ronymovy jednoty má být odvedena 
do 5.5.2015. 
 
4) Na 14. května letos vychází svátek 
„Nenebevstoupení Páně“. 
 
5) V pátek 29.5. se na řadě míst bude 
konat „Noc kostelů“. Přejeme, ať se 
právě ta vaše vydaří a ať nám Pán žeh-
ná.  
 

6) Přimlouvat se za synod i za Ústecký 
seniorát. 
 



Pod vodou 
 

Pokládám tě, dítě, 

pod království boží, 

celá v moři zmatku, 

v moci 

velkých pátků 

hoříš. 
(Miloš Vavrečka ze sbírky „Otevřeno, prosím“) 

SV projednal a schválil změnu počtu presbyterů v Hošťálkové. Také SV doporu-

čil SR ke schválení žádost hošťálkovského staršovstva o potvrzení P. Maláče 

v  už dlouholeté duchovní službě ve věznici na Mírově.  

SV doporučil, aby SR vydala pokyn k volbě faráře Pavla Čmelíka v Leskov-

ci. Volba bude na tři roky od 1.8.2015. 

SV schválil smlouvu o darování části hřbitova ve Velké Lhotě obci. 

SV přijal informace S. Greplové o přípravě setkání učitelů nedělních škol. 

Setkání se uskuteční 6.6. ve Zlíně. Přednášející bude Marta Sedláčková. Téma je 

„Práce ve věkově smíšené skupině“. Začátek je v 9 hodin, konec kolem 16 hodin. 

SV vzal na vědomí informace seniora o jeho přednášce na kursu Nabíječka 

v Semetíně. Bylo přítomno asi 15 mladých lidí. Senior mluvil o překážkách 

a mostech pro vstup konfirmandů do práce mládeže. Zazněly zde i zajímavé do-

tazy: „Má naše církev nějakou misijní strategii?“ „Přijde nějaký pastorační dopis 

od seniorátu?“ 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat do 25. 5. na 

adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na email: petrpivon-

ka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 1.6. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Hojnost darů Ducha svatého 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. 605 465 545 
 

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

tel. 737 126 711 (CMS) 

Pastorální konference se 

uskuteční 11.5. od 9.00 ho-

din v Hošťálkové. Pobož-

nost připraví Miroslav Jeli-

nek. Kázat bude Leoš Mach.  

Dušan Coufal by měl předná-

šet na historické téma. „Já, 

farář“ připraví Alexandra Pr-

číková. Vedení bude mít ten-

tokrát Petr Kulík. 

Srdečně zveme na setkání učitelů nedělních škol 

a všech zájemců o práci s dětmi. 

Téma: Práce ve věkově smíšení skupině 
Přednáší Marta Sedláčková 

Zlín 6. června od 9 do 16 hodin 


