
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ŘÍJEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV s potěšením přijal informaci, že středisko Sola Gratia bylo 18.9. 

2015 převedeno na Diakonii naší církve.  

SV projednal ukončení pracovního poměru seniorátní pastorační 

pracovnice a pastorační pracovnice sboru Jasenná k 31.12. tohoto 

roku. Část úvazku bude nabídnuta sborům v seniorátu. 

SV odsouhlasil zřízení věcného břemene na pozemku sboru 

v Huslenkách.  

SV doporučil schválit žádost Dana Petříčka o prodloužení jeho po-

věření k duchovenské službě v armádě o další čtyři roky. Dan Petříček je 

momentálně na misi v Afghánistánu, prosíme za přímluvné modlitby. 

SV vzal na vědomí zprávu administrátorky sboru v Leskovci. Insta-

lace nového faráře Pavla Čmelíka se uskuteční 1.11. 2015. 

SV vzal na vědomí zprávu Pavla Čmelíka o situaci ve sboru Vsetín 

Horní sbor, kterou předložil při předávání sboru. 

SV odsouhlasil prodej sborových pozemků obci v Ratiboři.  

SV opět připravoval zajištění materiálů pro konvent, který se bude 

konat 7.11. na Vsetíně. 

SV souhlasí s žádostí sboru Vsetín Horní sbor o vydání pokynu 

k volbě jáhna Otakara Mikoláše na 0,1 úvazku. 

 

Pokračování na druhé straně 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Sbírka vykonaná v neděli díkčinění 

za úrodu je určena na sociální 

a charitativní činnost. Její výtěžek 

bude mířit potřebným v uprchlic-

kých táborech. 

2) V říjnu je také potřeba udělat sbír-

ku na JTD. Její výtěžek, prosím, 

odešlete do konce listopadu.  

3) SV upozorňuje na změnu termínů 

schůzí, které se vracejí (až na vý-

jimky) vždy na čtvrté pondělí 

v měsíci. Materiály je třeba zaslat 

s týdenním předstihem. Nejbližší 

schůze by se měly konat 26.10., 

23.11. a 4.1.  

4) Prosíme sbory, aby se ujistily, že 

mají odvedené vykonané sbírky. 



Pastorálka 

Uskuteční se v pondělí 12.10. od 9 hodin 

v hospici Citadela ve Valašském Meziří-

čí. Kázáním poslouží Mária Jenčová, 

hlavní program bude mít MUDr. Regina 

Slámová o komunikaci s těžce nemocný-

mi a jejich rodinnými příslušníky. Setká-

me se též se zástupci Považského 

a Myjavského seniorátu.  

SV se zabýval přípravou příštího setkání učitelů NŠ. To by se ten-

tokrát mělo konat v únoru či březnu. Podrobnosti budou včas rozeslá-

ny emailem. 

SV jmenoval Michala Vogla předsedou přípravné skupiny, která 

bude mít na starosti konání příští Seniorátní evangelické neděle (SEN). 

Dalšími členy skupiny bude Blanka Macková, zástupce SOMu a zá-

stupce pořadatelského sboru. SEN se uskuteční 29.5.2016. 

SV projednal návrh Ivana Ryšavého na zřízení sociálního fondu 

pro kazatele, jáhny a pastorační pracovníky a jejich rodiny. SV se 

k projednávání vrátí a ve vhodnou dobu předloží návrh i k projednání 

konventu. I. Ryšavému děkuje za přípravu materiálu. 

SV děkuje, že senior P. Pivoňka a jeho náměstek I. Ryšavý poje-

dou na setkání s účastníky pobytu pořádaného bratrem Davidem 

v Sola Gratia. 

SV projednal a odsouhlasil návrh na prodloužení činnosti pasto-

rační pracovnice Věry Tyralíkové ve Valašském Meziříčí. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 19. 10. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, ne-

bo na email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 

v pondělí 26.10. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

S přáním Božího požehnání                 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) 

Jan Dus mluvil 27.9. v Uherském Hradišti o situaci uprchlíků 
v táboře v Jordánsku. Na 1000 osob mají 10 toalet a jednu spr-

chu. 

Za svědectví o Kristu považuje konkrétní pomoc lidem. Sta-
rozákonní host, příchozí v našich branách, je současný 

uprchlík. 


