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DUBEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady, žádosti a situace ve sborech našeho 

seniorátu. 

SV požádal Vladimíra Buzka o dodatečné pověření dvou náhradní-

ků staršovstva v Jasenné, kteří se nemohli pověření celého staršovstva 

účastnit. Vladimír Buzek se domluví se staršovstvem na vhodném termí-

nu.  

SV vzal na vědomí zprávu z vizitace v Pržně. Při shromáždění bylo 

přítomno asi 25 lidí, čtyři děti byly v nedělní škole.  Postupovalo se podle 

vizitačního dotazníku. Mluvilo se o tom, že bratr farář Zdeněk Píštěk 

pravděpodobně v srpnu ukončí službu ve sboru, protože míří do služby 

v armádě. 

SV podpořil žádost Růžďky o zřízení místa pastorační pracovnice 

pro Martinu Kovářovou. Sbor by preferoval celý úvazek, ale v případě 

nouze se spokojí i s úvazkem polovičním. 

SV požádal Světlanu Greplovou, aby pověřila nově zvolené staršov-

stvo ve Zlíně. Stane se tak v neděli 17.4. Ve Zlíně zvolili 12 členů staršov-

stva a pět náhradníků. Kurátorem se stal opět Daniel Tymonek. 

Michal Vogl informoval SV o plakátu na „Seniorátní evangelickou 

neděli“, která bude 29.5. v Kateřinicích. Plakát půjde v dubnu na sbory.  

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Pokud jste ještě nezaslali zápisy 

z výročních sborových shromáždě-

ní, učiňte tak obratem. Zasílá se 

jedna kopie v papírové podobě a 

též dokumenty v podobě elektro-

nické Pavlovi Baluskovi. 

2) Nezapomeňte odvést sbírku na 

HDL, kterou jste vykonali o Veliko-

nocích.  

3) Ve sborech nyní probíhá sbírka 

darů JJ. Měla by být uzavřena 

a odeslána do konce května. 

4) Chystejte žádosti o dar z JJ. Je tře-

ba je podat do konce dubna. Jaké 

náležitosti má žádost splňovat, se 

lze dočíst na http://www.e-

cirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-

dary-a-pujcky/index.htm. Vše za-

šlete na adresu: Vladimír Buzek, 

Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín 

(buzek.vladimir@gmail.com) 

Zlín slaví 80 let založení evangelického sboru. David Valůšek 

v sobotu 9.4. připomenul zajímavé historické souvislosti. Na-

příklad věž dnešního katolického kostela sv. Filipa a Jakuba 

bývala součástí evangelického luterského kostela. 



Seniorátní kurs pro předčitatele 
kázání 

28.10. - 30.10. 
Sola Gratia 

 

Vede Ivan Ryšavý. Promluví Jiří Malý, 
Světlana Greplová a hosté. 

Podrobnosti budou včas oznámeny 

SV vyslovil souhlas s žádostí Otakara Mikoláše o dispens od stu-

dia bohosloví. 

SV požádal seniora o pověření nově zvoleného předsedy SOMu. 

SV navrhl poslance do ústředního shromáždění JJ. Členové: Broni-

slav Czudek, Pavel Dušek a Jaroslav Mikš. Náhradníci: Jan Zajíček, Leoš 

Mach a Vladimír Buzek. 

SV vyslal Bronislava Czudka a Marii Navrátilovou na jubilejní sy-

nodu děkanátu Sulzbach-Rosenberg, která bude 29.4. 

SV se zabýval archivací dokumentů v rámci VMS. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 18. 4. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 25.4. 

od 16.45 hodin ve Zlíně.  

 S přáním všeho dobrého                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 pracovník: 
Pavel Balusek, pbalusek@seznam.cz 

tel. Bude upřesněn (CMS) 

Ubytování v Luhačovicích 
 

Sbor v Uherském Hradišti nabízí 
ubytování ve vile Doubravka. 

 

Základní cena: 300 Kč za oso-
bu a noc. 

Možná sleva pro členy církve. 
 

Bližší informace: 
http://doubravka.wordpress.com 

 

Telefon (CMS): 739 544 368 
(správce Jiří Koutský) 

Koncert duchovní hudby 
 

17. dubna ve 13.30 hod. v kostele 
sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem 

 

Zazní různé vokální skladby a také 
varhanní improvizace Prof. Pete-

ra Planyavského z Vídně. 
 

Účinkují: sbor Semináře církevní 
hudby evangelické akademie 

(SCHEA) a účastníci 28. sbormis-
trovského kurzu v Sola gratia, pořá-

daného Ladislavem Moravetzem. 


