
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

LEDEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal nové skutečnosti, které souvisejí s ukončením čin-

nosti střediska Sola Gratia. Zejména vzal na vědomí, že ke konci ro-

ku skončil pracovní poměr s paní Pobořilovou a že nastoupil pan Josef 

Šíp, který bude mít na starosti hlídání areálu, kontrolu jednotlivých bu-

dov, odhrnování sněhu a další drobné údržbářské práce. Středisko je za-

zimováno, topení je vypuštěno, pouze v hlavní budově probíhá tempero-

vání na cca 5 stupňů. Očekáváme jednání se Synodní radou ohledně dal-

šího postupu. 

SV vzal na vědomí, že Synodní rada zaslala poštou souhlasné stanovisko  

ohledně zřízení místa seniorátní pastorační pracovnice na pomoc senio-

rovi, a také souhlas s obsazením místa pastoračního pracovníka na Vsetí-

ně Horním sboru bratrem Pavlem Kotrlou.  

SV projednal opakovanou volbu Pavla Šebesty v Hodoníně. Volba se 

uskuteční 25.1.2015 a povede ji Michal Vogl. 

SV vzal na vědomí, že nově zvoleným kurátorem v Leskovci je bratr 

Pavel Masař. SV rozhodl, že pověření nově zvoleného staršovstva v Les-

kovci vykoná 25.1. 2015 Vladimír Buzek. 

SV se seznámil s novou seniorátní pastorační pracovnicí Blankou 

Mackovou. V současné době přejímá svou pracovní agendu od seniora. 

Pokračování na druhé straně 

Nová seniorátní pastorační pracovnice Blanka Macková na snímku vlevo 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Staršovstva by měla projednat 
a odeslat ústředí i na seniorátní výbor 
do konce ledna vyplněný formulář 
o  využití restitučních peněz (kolik pro-
cent na diakonické a rozvojové projek-
ty a jaké tempo přechodu na samofi-
nancování). Formulář najdete v mimo-
řádné sborové zásilce z října 2014. 
 
2) V týdnu od 18. do 25. ledna se usku-
teční Týden modliteb za jednotu křes-
ťanů. Letošní motto je „Ježíš jí řekne, 
dej mi napít“ z J 4,7 a za přípravou tex-
tů a liturgie jsou křesťané z Brazílie.  
 
3) Je třeba myslet na nejrůznější po-
vinnosti, jako je např. daň darovací, 
příprava rozpočtů ve sborech, shro-
mažďování údajů pro vyplňování evi-
denčních dotazníků a podobně. 
 

4) Prosíme, abyste podle možností 
podpořili  účast farářů na farářském 
kursu, který bude v Praze od 26. do 30. 
ledna a jehož téma zní „Bolest a nadě-
je“. 



VŠEHO NECHAT 
 

a znít… 
 

ustat s prací a plánováním 
 

a znít… 
 

nestarat se 
 

a znít… 
 

přestat hořekovat 
 

a znít… 
 

ukončit meditaci 
 

a znít… 
 

zastavit bádání a tvoření 
 

a znít… 
 

tím nejpodstatnějším 
 

celou bytostí 
 

 

(Jiří Pejla ze sbírky „Žalmúzie“) 

SV se zabýval obnovením Poradního odboru pro děti. SV do 

vznikajícího odboru vysílá jako svou zástupkyni Světlanu Greplovou 

a doporučuje, aby se členkou stala i sestra Blanka Macková, která 

prošla školením v oblasti práce s dětmi. Poradní odbor by se měl pro 

začátek soustředit na uspořádání setkání učitelů nedělních škol. 

SV se rozhodl uspořádat letos presbyterní konferenci. Bude 

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

tem“. Za SV má přípravné práce na starosti Michal Vogl. 

SV projednal usnesení konventu, které je v současnosti již roze-

sláno na sbory. 

SV naplánoval, ve kterých sborech se uskuteční letos vizitace. 

Jde o sbory Hrubá Vrbka, Jasenná, Kateřinice, Pozděchov, Růžďka 

a Rusava. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba za-

slat do 26. ledna na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 

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

ní v pondělí 2.2. od 16.45 hodin ve Zlíně. 

  

Požehnaný čas přeje      Seniorátní výbor VMS 

 

Vážení přátelé,  

  

už víte, jak strávíte sobotní 
valentýnský podvečer? Po-
kud ne, přijměte naše sr-
dečné pozvání na neoby-
čejný ples nesoucí název 
SPOLEČNĚ, který se 
uskuteční v sobotu 14. 
února 2015 ve Velkém 
sále Domu kultury Vsetín, 
od 20 hodin.  

K tanci zahrají dvě kapely: 
SKART- ke klasickým tancům 
a GIPSY MARO – která před-
staví romskou energickou ta-
neční hudbu. Pro zájemce je 
připravena taneční soutěž o 
věcné ceny v tanci „Salsa“, 
který bude možno ještě před 
soutěží nacvičit s tanečními 

mistry. Nebude chybět ochut-
návka krajových specialit či 

půlnoční překvapení.  

Cena vstupenky je 150 Kč 
a lze ji zakoupit v předpro-
deji kina Vatra od 19. ledna 
2015 v pracovních dnech 
od 14,00 do 19,30 hodin.  

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 

12.1. od 9.00 hodin ve Zlíně. Pobožnost 

připraví Michal Vogl, kázáním poslouží 

Mária Jenčová, na téma eschatologické 

promluví Ondřej Kolář. „Já, farář“ připraví 

Stanislav Mikulík. Vedení bude mít na 

starosti Petr Kulík. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m0_dpKqBWgA&feature=youtu.be

