
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

DUBEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV jednal s novou seniorátní účetní Hanou Zbránkovou. Jednání 

zahrnovalo i domluvu, že napříště všichni, kdo konají cesty pro seniorát, 

budou dostávat proplacené cestné na základě ministerské vyhlášky. 

K tomu je třeba poslat naskenovaný technický průkaz seniorátní účetní. 

Na výkaz se pak budou uvádět jen ujeté kilometry. 

Seniorát se zapojí do insolvenčního řízení s firmou Sola Resort. 

Uplatňujeme tam pohledávku ve výši přibližně 129 tisíc korun. 

SV pověřil dalším jednáním ve věci prodeje Sola Gratia církvi seni-

ora Petra Pivoňku a Daniela Tymonka, kteří se budou účastnit setká-

ní zástupců seniorátu se synodní radou v Herlíkovicích ve dnech 24.—26. 

dubna.  

SV vzal na vědomí informace o opakovaných volbách Miloše Vavreč-

ky v Zádveřicích a Eriky Petříčkové v Kyjově. Oba jmenovaní byli v rámci 

výročních sborových shromáždění svým sborem zvoleni na další období. 

Na řadě míst seniorátu byla volena nová staršovstva. V Rusavě bylo 

zvoleno šest členů a čtyři náhradníci. Pověření vykoná Světlana Greplová 

při vizitaci sboru 19.4. V Hodoníně zvolili šest členů a dva náhradníky. 

I zde se domluví na termínu pověření Světlana Greplová. Nové presbyte-

ry mají i v Huslenkách (9 členů a 5 náhradníků). Zde pověří staršovstvo 

po nalezení vhodného termínu se sborem Vladimír Buzek. 

SV schválil dispens pro bratra Čmelíka, který po dohodě se sborem 

končí svou službu na Vsetíně k 31.7.2015. 

Pokračování na druhé straně 

Účastníci presbyterní konference v Uherském Hradišti 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Připomínáme, že do konce března 
bylo třeba vyplnit evidenční dotazníky. 
Ještě pár sborů na úkolu pracuje, do-
končete ho, prosíme, v co nejkratším 
čase (najdete ho na adrese https://
www.evangnet.cz/cce/evidot). 
  
2) Do dvou týdnů po ukončení sboro-
vého shromáždění prosíme zaslat na 
seniorát zápis z výročního sborového 
shromáždění a jednotlivé zprávy. Je 
třeba poslat vše v písemné i v elektro-
nické podobě. 
 

3) Připomínáme, že sbírka na Veliko-
noční neděli je určena na Hlavní dar 
lásky (HDL) Jeronymovy jednoty. Sbír-
ka má být odvedena do 5.5.2015. 
 
4) Seniorátní pastorační pracovnice 
má nové telefonní číslo zařazené do 
CMS: 737 126 711. 
 
5) Náležitě oslavit Velikonoce. S nadějí 
vyhlížet věci příští a uchovat si radost-
nost i pro zbytek roku.  



Víc 
 

Víc vzduchu, víc světla, víc lásky 
(Václav Žďárský ze sbírky „Akční nabídka“) 

SV projednal informace z vizitace sboru v Jasenné. Ze sboru mě-

li vizitující velmi dobrý dojem. Potěšilo, že mírně roste obětavost 

členů. Sbor má dobré ekumenické vztahy a výborné vztahy s obcí. 

Zajímavostí je, že průměrná účast na bohoslužbách je stejná jako 

bývala za první republiky. 

SV přijal informace S. Greplové o přípravě setkání učitelů ne-

dělních škol. Setkání se uskuteční v druhé polovině května po do-

hodě s přednášející, kterou bude Marta Sedláčková. Navržené téma 

je „Práce ve smíšené skupině“ s ohledem na to, že právě tento pro-

blém je v mnoha „nedělkách“ živý. 

SV vzal na vědomí návrhy seniorátní pastýřské rady pro volbu 

celocírkevní pastýřské rady. Navrženi jsou J. Ruml, Z. Strouhalová 

a J. Zemanová. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 20. dubna 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. 

  

Pravou velikonoční radost 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. 737 126 711 (CMS) 

Pastorální konference se uskuteční 

13.4. od 9.00 hodin v Růžďce. Pobož-

nost připraví Josef Hurta. Kázat bude Jan 

Krupa. Petr Pivoňka se s ostatními rozdělí 

o teologické podněty z Heidelbergu. „Já, 

farář“ připraví Mária Jenčová. Vedení bu-

de mít tentokrát Radka Včelná. 

Srdečně zveme na koncert souboru 

Canticum Camerale 
Sobota 11.4. od 16.30 hodin v modlitebně 

v Uherském Hradišti. 


