
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

PROSINEC  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV se seznámil s novým administrativně pastoračním pracovníkem 

Pavlem Baluskem. Je presbyterem zlínského sboru a od nového roku 

bude na čtvrtinový úvazek zaměstnancem seniorátu místo Blanky Mac-

kové.  

SV s potěšením přijal zprávu, že SR schválila všechna požadovaná 

místa pastoračních pracovníků v našem seniorátu.  

SV projednal žádost sboru v Ratiboři o pověření nově zvoleného 

staršovstva. Doporučuje, aby se pověření uskutečnilo 10.1.2016. Pověře-

ní vykoná bratr Buzek.  

Ze SR přišlo pověření k volbě O. Mikoláše na Vsetíně, Horním sboru 

na 0,1 úvazku. 

SV jednal o pořádání jarního kursu pro předčitatele kázání. Kurs by 

se mohl uskutečnit koncem dubna ve středisku Sola Gratia. Podrobnosti 

přijdou včas do sborů. SV doporučuje účast všem, kteří na sborech tuto 

službu konají, a také těm, kteří by o takovou službu měli zájem. 

 SV schválil podporu pro setkání generace seniorů, které pořádají 

manželé Davidovi. SV také projednal jejich prosbu o hledání nástupců. 

SV doporučuje, aby se především hledalo mezi těmi, kdo se setkání 

účastní. 

 

Pokračování na další straně  

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Pokud sbory nemají odvedené pří-

slušné částky na personální fond a 

na repartice, učiňte tak co nejdří-

ve. Děkujeme. 

2) Nezapomeňte ve sborech vykonat 

a odvést sbírku na bohoslovce a 

vikariát, která má být vybrána na 

Hod Boží vánoční 25.12.2015.  

3) Prosíme o doporučení vhodného 

kandidáta do SOMu za každý sbor, 

kde se schází mládež. Pro malou 

účast nebylo možné zatím volbu 

provést. Poslední možností bude 

proto setkání mládeže na Vsetíně 

8.1.2016. Pokud nevybere  svého 

zástupce mládež, stanoví ho star-

šovstvo. 

4) Prožijte radostně Vánoce. 

Petr Pivoňka se zástupci partnerského děkanátu 

z Německa - konvent na Vsetíně 7.11.2015. 

Zapalme svíčku 
13.12. od 15 hodin 

ve Zlíně.  
Bohoslužba a se-
tkání u příleži-
tosti světového 
dne zesnulých 

dětí. 



Srdečně zveme na vystoupení 

„Zvonky dobré zprávy“ 
13.12. od 17 hodin v Uher-

ském Hradišti. 

SV projednal podnět konventu ohledně jednotné metodiky určo-

vání počtu salárníků. SV doporučil, aby se do počtu salárníků počíta-

li ti, kdo osobně a konkrétně zaplatí salár a je na ně veden příjmový 

doklad. Doporučení projedná příští konvent. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 28. 12. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 4.1. 

od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

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) 
  

Prosba Diakonie Vsetín 
Hlasujte prosím na http://www.nadacnifondalbert.cz/akce/
hlasovani-verejnosi-o-podpore-projektu-v-krajich 
pro projekt Přežít! - nejpozději do 27. prosince 2015. 
JAK HLASOVAT? Projekt Diakonie Vsetín najdete v rámci 
Zlínského kraje, pod číslem 7, s názvem Přežít!  
  
Čím více hlasů náš projekt získá, tím větší podíl získáme 
i z celkového výtěžku! 
  
Vysvětlení: V rámci  kampaně "Vánoční perníček" se budou na 
prodejnách Albert prodávat speciální perníčky, kde za každý 
prodaný kus poputuje do Nadačního fondu Albert 5 Kč. Výsled-
ný výtěžek bude přerozdělen mezi vybrané organizace pod-
poře (mezi vybrané patří i Diakonie Vsetín).  

Nová Synodní rada naší církve se na synodu 21.11.2015 

ujala funkce. 

Zleva: Vladimír Zikmund, Pavel  Pokorný, Eva Zadražilová, 

Jiří Schneider, Daniel Ženatý, Ondřej Titěra. 

Adventní koncert 
13.12. od 15 hodin v Prusino-
vicích. Zazní písně z Hané 

a z Uherskobrodska. 


