
2015 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ZÁŘÍ  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV se zabýval převodem střediska Sola Gratia na Diakonii naší 

církve. SV projednal pracovní verze smluv, které byly v období 

prázdnin připraveny. Pokud vše půjde dobře, mělo by být středisko do 

konce září převedeno na Diakonii. Podrobnější informace zazní na kon-

ventu VMS 7.11.2015. 

SV projednal rezignaci bratra Stanislava Mikulíka na Vsetíně Hor-

ním sboru. Rezignoval k 31.10. tohoto roku.  

SV vzal na vědomí ustanovení Petra Maláče administrátorem sboru 

Vsetín Horní sbor od 1.8.2015.  

SV vzal také na vědomí, že se zástupci SV zúčastní Dne Diakonie 

v hospici Citadela. SV si váží práce tohoto zařízení. 

SV vzal na vědomí, že podle posledních informací by se měla volba 

nového SOMu uskutečnit 10.10. od 9.30 hodin na Vsetíně. Pozvánky 

ještě příslušným mládežím přijdou mailem. 

SV projednal vizitace v seniorátu. Nejbližší vizitace bude v Pozdě-

chově 20. září tohoto roku. 

SV jednal o situacích v různých sborech seniorátu.  

SV připravoval zajištění materiálů pro konvent, který se bude ko-

nat 7.11. na Vsetíně. 

 

Pokračování na druhé straně 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Prosíme, abyste ve sborech mysleli 

na přípravu konventu našeho seniorá-

tu. Do 30.9. máte za úkol poslat poža-

dované podklady pro jednání - jde 

zejména o jména konventuálů a ná-

hradníků, vyjádření ke změnám církev-

ního zřízení, jména zemřelých pracov-

níků církve a vdov po kazatelích a sa-

mozřejmě znění návrhů na konvent.  

 2) Do konce září je třeba odvést sbírku 
na křesťanskou službu, která se měla 
vykonat první zářijovou neděli. 

3) Prosíme o potřebné modlitby, aby 
se práce ve sborech v novém školním 
roce dobře rozvíjela a byla požehná-
ním pro jednotlivá místa. 

Srdečně zveme na Den Diakonie 

v hospici Citadela 

ve Valašském Meziříčí 

Uskuteční se v neděli 20.9.2015 

od 14.30 hodin. 

Na programu budou bohoslužby 
s pověřením pracovníků a prohlídka 

hospice. 



Když ujede vlak 

  

Co s tím 
 
když ujede vlak 
 
Co pak 
 
Bezradně stojím 
 
Slábnoucí klapot kol 
 
tak a tak 
 
tak a tak 
 
nepoví jak 
 
Zoufalý čas 
 
 
Perón se rozjasnil 
 
Lampa do noci září 
 
Přednosta stojí před kancelá-
ří 
 
usmívá se mile 
 
Co blázníš člověče! 
 
Vždyť už jsi u cíle! 
 
Václav Žďárský ze sbírky „Houpačka“ 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 28. 9. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, ne-

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

v pondělí 5.10. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

S přáním radosti a 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) 


