
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

LISTOPAD  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal účast synodálů na 1. zasedání 34. synodu 21.11.2015 v 

Praze. Dopoledne od 9.00 budou jednat komise synodu a od 11.00 bude 

pokračovat jednání v plénu. Odpoledne od 14.30 v kostele u Salvátora 

proběhne ustavení nové Synodní rady a slib nové Dozorčí rady Diakonie.  

SV připravoval konání konventu 7.11.2015 na Vsetíně.  

SV se zabýval žádostmi sborů o místa pastoračních pracovníků. Do-

poručil žádosti sboru v Liptálu o poloviční úvazek, žádost Stříteže o čtvr-

tinový úvazek a žádost Horního sboru Vsetín o prodloužení polovičního 

úvazku. Čtvrtinový úvazek zůstane pro potřeby výpomoci seniora.  

SV s potěšením vyslechl informace, že se v Sola Gratia konal sbor-

mistrovský kurs naší církve pořádaný L. Moravetzem, v rámci něhož 

frekventantům lotyšská církevní hudebnice Illse Sprance představila 

tamní duchovní hudbu. 

V Sola Gratia se také uskutečnil pobyt seniorů pořádaný bratrem 

Davidem, hostem byl Petr Pivoňka a Ivan Ryšavý. SV je vděčný, že i díky 

osobnímu nasazení Miloslava Běťáka začíná středisko opět fungovat. 

 SV vzal na vědomí zprávy o vizitacích sborů v Pozděchově 

a v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou. Z obou vizitací měli členové SV 

dobrý dojem. 

SV přijal informaci o nástupu nové administrátorky Jarmily Wiery 

Jelinek v Jablůnce. Předsedou staršovstva se stal kurátor Vladislav 

Geryk. 

Pokračování na další straně  

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Prosíme sbory, aby - pokud tak již 

neučinily - odvedly vykonané sbír-

ky na sociální a charitativní pomoc 

a sbírku JTD. 

2) Prosíme sbory i jednotlivce o mod-

litby za zdárný průběh konventu 

i synodu naší církve.  

3) Připomínáme sborům, že je potře-

ba myslet na odvedení druhé polo-

viny seniorátních i celocírkevních 

repartic, stejně jako na odvedení 

druhé poloviny personálního fon-

du.  

4) Prožijte dobře a požehnaně vstup 

do adventního období, začátku 

nového církevního roku o neděli 

29.11. 

Petr Pivoňka na setkání s účastníky poby-

tu seniorů v Sola Gratia. 



Kvíz 

Do 6.11.2015 máte možnost zaslat 
správnou odpověď následujícího 
kvízu buď formou sms na číslo 
777 664 310 nebo na email mi-
chal.vogl@seznam.cz.  
Vaším úkolem je zjistit, co 
mají společného následující 
slova: 
Fénix, senior, Zlín, zvíře, kyta-
ra. 
 
Úspěšní řešitelé budou slosováni 
a obdrží knižní cenu. 

SV se opět zabýval přípravou příštího setkání učitelů NŠ. Je pláno-

váno na únor či březen. Jako přednášející byla osklovena Pavla Žambo-

chová z Hošťálkové. Bližší informace přijdou včas mailem a objeví se i 

ve Zpravodaji. 

SV vyslechl informace Michala Vogla o přípravách Seniorátní 

Evangelické Neděle (SEN), která se uskuteční 29.5.2016 v Kateřini-

cích. 

SV rozhodl o termínu setkání kurátorů a místokurátorů - usku-

teční se 26.11.2016. Tématem bude: Církevní řády hravě. Referáty ze 

sborů navrhuje SV na téma: Jak jsme našli faráře či farářku. SV vnímá 

jako rozumné pořádat jednu akci pro presbytery ročně. Chce střídat 

setkání kurátorů s presbyterní konferencí. Podzimní termín se jeví jako 

vhodný, neboť v květnu bude SEN.  

SV opět projednal návrh Ivana Ryšavého na zřízení sociálního 

fondu pro kazatele, jáhny a pastorační pracovníky a jejich rodi-

ny. Bude na něm pracovat a předloží ho příštímu konventu ke schvále-

ní. 

SV se zabýval možností otevření kursu pro výpomocné kazatele. 

Obrací se proto i touto cestou na sbory v seniorátu, aby daly najevo 

svůj zájem o pořádání takového kursu, případně rovnou poslaly návrhy 

na účastníky kursu. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 16. 11. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 23.11. 

od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

S přáním Božího 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) 

Seniorátní dny mládeže v Jasenné 

27. - 29.11.2015 

Téma: „Po ovoci poznáte je“ 
V rámci SDM se uskuteční v sobotu odpoledne volba 

nového Seniorátního odboru mládeže. 

 


