
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ČERVEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV se zabýval přípravou mimořádného konventu, který se uskuteč-

ní v pátek 26.6. od 17 hodin v Zádveřicích. Hlavním tématem jednání 

bude další osud střediska Sola Gratia. Bližší informace a oficiální svolání 

konventu půjde na sbory v nejbližších dnech. 

SV projednal přípravu seniorátního shromáždění Jeronymovy jed-

noty. Shromáždění se bude konat 14.6. od 9.30 ve Zlíně. Letos se se-

šlo sedm žádostí a celková výše požadovaných prostředků činí 1 milion 

120 tisíc Kč. Jednu z žádostí, která byla doručena více jak měsíc po termí-

nu, doporučil SV vyřadit. 

SV ověřil protokol o volbě staršovstva v Hodoníně. Také vzal na vě-

domí informace o průběhu pověření nového staršovstva. 

SV ověřil též protokol o volbě staršovstva v Hošťálkové a požádal 

o pověření staršovstva Světlanu Greplovou. Pověření by se mělo 

uskutečnit 14.6. při bohoslužbách. 

SV obdržel ze SR pokyn k volbě Pavla Čmelíka farářem v Leskovci. 

SV pověřuje sestru farářku Jiřinu Kovářovou vedením této volby. Nej-

pravděpodobnějším termínem má být 21.6.2015. 

SV schválil nové znění smlouvy o užívání kazatelského bytu v Zá-

dveřicích. 

SV schválil pravidla proplácení cestného na seniorátní akce. 

 

Pokračování na druhé straně 

Dne 2.6. 2015 byl na Vsetíně otevřen „Dobročinný obchůdek“  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Do konce června mají mít sbory od-

vedenu polovinu seniorátních a celo-

církevních repartic. Děkujeme, že na to 

myslíte.  

 2) Je potřeba zaplatit polovinu odvo-
du do personálního fondu 

3) Do 9. června zašlete hlášenku JJ 

(vzhledem k nemoci Vladimíra Buzka) 

také na email seniorátní účetní:  

Hana_Zbrankova@seznam.cz 

 4) Do konce června prosíme, vykonej-

te sbírku na Hospic Citadela ve Valaš-

ském Meziříčí a nezapomeňte rovněž 

na sbírku solidarity mezi sbory.  

5) Podle možností sledujte nabídku 
akcí k Husovu výročí na stránkách 
církve e-cirkev.cz. 

6) Prosíme o přímluvy za jednání mi-
mořádného konventu VMS. 
 

Bach a Händel hudbou i slovem 

Srdečně zveme 14.6. od 17 hodin 

do sboru ČCE v Uherském Hradišti 

na komentovaný koncert. 

Varhany Michal Vilím 

Soprán Dita Brlicová 

Flétna Jana Grossmanová 



Nemilujeme 

Mailujeme 
 

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

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 22. 6. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 29.6. 

od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

S přáním pokoje                  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) 

Setkání učitelů nedělních škol 6.6.2015 ve Zlíně 


