
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ČERVENEC A S RPEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV se zabýval následnými kroky po mimořádném konventu, který 

se uskutečnil v pátek 26.6. v Zádveřicích. Středisko Sola Gratia bude 

podle rozhodnutí konventu převedeno na Diakonii naší církve. SV pově-

řil seniora Pivoňku dalším jednáním v této věci. 

SV projednal výsledky seniorátního shromáždění Jeronymovy jed-

noty. Letos se sešlo šest žádostí. Celkem se na JJ vybralo 810 tisíc korun. 

Z toho se pošle 540 tisíc do ústředí a 270 se mohlo rozdělit v seniorátu. 

Leskovec získal 70 tisíc, Zádveřice také 70 tisíc a Zlín 130 tisíc. Žádosti 

sborů v Jablůnce o 170 tisíc, žádost Prusinovic o 90 tisíc a žádost Ratiboře 

o 300 tisíc byly postoupeny k vyřízení do ústředí JJ. 

SV vzal na vědomí pověření staršovstva v Hošťálkové 14.6.2015. Při 

pověření se konal i křest dítěte. Presbyteři dostali pověřovací listiny na 

ručním papíru. 

SV vzal také na vědomí pověření staršovstva v Huslenkách. Novým 

kurátorem se stal bratr Jiří Sívek. Při pověření se konala Večeře Páně. 

SV projednal vše potřebné v souvislosti s volbou Pavla Čmelíka fa-

rářem v Leskovci. SV potvrdil volbu a schválil příslušné listiny. 

SV projednal žádost o pověření staršovstva na sboru Vsetín Dolní 

sbor. SV požádal Vladimíra Buzka, aby si dohodl se sborem vhodnou 

neděli v září k vykonání pověření. 

SV jednal o situacích v různých sborech seniorátu. SV děkuje senio-

rovi, že se pastoračně zajímá o kolegy a kolegyně a navštěvuje je. 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Pokud jste dosud neuhradili některé 

platby, nyní je vhodná doba k nápravě. 

Nezapomeňte odeslat též sbírky, které 

se konaly v červnu (např. sbírka na 

Citadelu…).  

 2) Očekávejte, že do 23.8. vás osloví 
Daniel Fojtů s některými úkoly v sou-
vislosti s konventem. Bude chtít jména 
nových poslanců a náhradníků kon-
ventu, případné nové poslance do se-
niorátního shromáždění JJ, jména ze-
snulých pracovníků církve od minulého 
zasedání konventu, návrhy na konvent 
či synod a vyjádření k navrhovaným 
změnám CZ. 
Nemusíte se však obávat, že by vám 
řešení těchto úkolů narušilo dovole-
nou. Bude na ně čas do konce září. 

3) Faráře a farářky prosíme, aby čerpa-
li dovolenou a využili čas na zotavenou 
po náročném období školního roku. 

Volná místa na táboře pro děti 

Nabízíme volná místa pro děti ve 

věku cca 8 - 15 let na táborovém 

pobytu ve Strměchách u Pelhřimo-

va, který se uskuteční od 9.8 do 

16.8. Cena je 1400 Kč. Případní zá-

jemci volejte na číslo: 777664310 

FS ČCE v Uherském Hradišti 



Úplný seznam herezí Mistra Jana Husa 

dle Dr. Sedláka. 

 Je tento seznam hodnověrný? Jak se staví-
me my sami k těmto bodům?  (mv) 

SV jednal o setkání učitelů Nedělních škol ve Zlíně. Zkušenost 

ukazuje, že vhodnějším termínem by patrně byl únor či březen. Na 

zlínské setkání se přihlásilo asi 15 zájemců, ale přijelo jich jen 10. Byli 

celkem z pěti sborů seniorátu. Program byl velmi zajímavý, nešlo jen o 

suchou přednášku. 

SV připravoval ve spolupráci s předsedou stávajícího konventu 

D. Fojtů 1. zasedání 28. konventu, které by se mělo uskutečnit 

7.11.2015 na Vsetíně. 

SV naplánoval vizitace na podzim. Po dohodě se sbory by se měla 

uskutečnit vizitace ve Hrubé Vrbce 18.10. Pojede tam Petr Pivoňka 

s Vladimírem Buzkem, stejně jako 8.11. do Růžďky. Ivan Ryšavý se Svět-

lanou Greplovou pojedou v září do Pozděchova. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 8. 7. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční ve středu 15.7. 

od 16.45 hodin na Vsetíně. Další řádné bude na začátku září. 

  

S přáním požehnaného léta                 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) 

1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;  
2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení; 
3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou 
milost; 
4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu; 
5) Kněz žijící ve stavu těžkého hříchu neplatně uděluje svátosti;  
6) Knížata a představení, jsou-li ve stavu těžkého hříchu, neprávem zastávají 
svůj úřad a poddaní je nesmějí poslouchat; 
7) Institucionální církev v čele s papežem není pravou Církví Kristovou; 
8) Tuto církev není třeba poslouchat; 
9) Institucionální církev má své oprávnění pouze tehdy, když jedná a chová se 
jako společenství svatých; 
10) Církev má být podřízena světské moci, která má právo ji reformovat; 
11) Kristus neustanovil papežství; 
12) Papežství ustanovil císař Konstantin; 
13) Papež nemá právo Církvi vládnout a nařizovat jí něco z pozice její hlavy; 
14) Hostie a víno se po konsekraci nestávají Tělem a Krví Páně; 
15) Při konsekraci se podstata hostie a vína nemění, nestává se podstatou Těla 
a Krve Páně; 
16) Hostie a víno se stávají Tělem a Krví Páně pouze v obrazném slova smyslu, 
latentně; 
17) K obrazné proměně hostie a vína v Tělo a Krev Páně je třeba, aby celebrují-
cí kněz nebyl ve stavu těžkého hříchu; 
18) Dobré skutky, vykonané ve stavu těžkého hříchu, jsou hříšné; 
19) Kněz ve zpovědnici neuděluje rozhřešení, pouze ohlašuje Boží odpuštění; 
20) Rozhřešení není platné, pokud zpovědník je ve stavu těžkého hříchu; 
21) Skutečnou hlavou Církve je Kristus, nikoli papež; 
22) Institucionální církev nemá práva vyučovat lid, pokud kněží žijí ve stavu 
smrtelného hříchu; 
23) Papež nemá právo vládnout světsky, mít svůj stát; 
24) Církev nemá mít žádný majetek; 
25) Papež ani biskup nemají právo hlásat odpustky; 
26) Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy; 
27) Pravá církev Kristova je neviditelné společenství predestinovaných k věčné 
spáse a žijících ve stavu milosti; 
28) Pravá Církev Kristova není totožná s církví papeže, biskupů a kněží; 
29) Církev nepotřebuje úctu svatých, jejich obrazy a sochy; 
30) Církvi nemá právo ukládat kanonické tresty. 
 
Seznam našel Luděk Kouřil na internetu po jedné diskusi o Husovi v našem 
uherskohradišťském sboru. Snad bude k užitku i pro další. 


