
2016 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

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

našeho seniorátu. 

SV schválil příslušné dokumenty k opakované volbě Jiřího Palána 

v Huslenkách. Vedením volby pověřil Pavla Čmelíka.  

SV požádal Vladimíra Buzka, aby pověřil nově zvolené staršovstvo 

v Jasenné. K pověření by mělo dojít 6.3. Kurátorem se stal Jiří Mali-

ňák a místokurátorkou Blanka Macková.  

SV souhlasí s žádostí Horního sboru na Vsetíně o prodloužení po-

věření stávajícímu pastoračnímu pracovníkovi. 

SV ověřil dokumenty opakované volby Petra Pivoňky ve Zlíně. 

SV upravil plán vizitací: dne 3.4. pojede Ivan Ryšavý a Vladimír Bu-

zek do Stříteže. Stejný den pojede do Pržna Petr Pivoňka a Světlana Gre-

plová. 

SV znovu projednal pořádání jarního kursu pro předčitatele kázá-

ní. Vzhledem k problémům s termínem a zajištěním řečníků se SV 

rozhodl setkání přesunout na podzim. O novém termínu budete 

včas informováni. 

SV vyslechl informace Michala Vogla o přípravách „Seniorátní 

evangelické neděle“. Přípravy běží naplno. V neděli 29.5. se v Kateřini-

cích budete moci setkat se synodním seniorem Danielem Ženatým, celo-

církevním kantorem Ladislavem Moravetzem a dalšími hosty. 

Pokračování na druhé straně 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Do 15. března je třeba vyplnit 

„Evidenční dotazníky“. Již několik 

let jde o elektronické vyplňování 

na Evangnetu. 

2) Do 31. března mají být nově též 

elektronicky vyplněné „Výkazy 

hospodaření a rozpočty sborů“. 

Seniorátní účetní Hana Zbránková 

napíše mail s pokyny k elektronic-

kým výkazům. Heslo mají faráři 

k dispozici - je stejné jako v přípa-

dě evidenčních dotazníků.  

3) Nezapomeňte, že je třeba chystat 

výroční sborová shromáždění. Ma-

jí se uskutečnit do konce března. 

4) O první postní neděli 14.2. vyko-

nejte, prosíme, sbírku na církevní 

tisk. 

5) Podle možností reagujte na prosbu 

Jana Mamuly, který připravuje 

Evangelický kalendář na rok 2017 

k tématu „Řemeslo a víra“. Máte-li 

ve sborech někoho, pro koho je 

řemeslo a evangelická víra to zá-

kladní a důležité, kontaktujte Jana 

Mamulu: mamulajan@centrum.cz. 

Faráře prosíme také o předání 

pastorační zkušenosti s takovým 

řemeslníkem - evangelíkem. 

Pozvánka do Valašského Meziříčí. 



Nový seniorátní účet 
 

Nový seniorátní účet je veden  u Fio 
banky a má číslo:  

2800909465/2010 

Všechny platby, prosím, posílejte na 
tento nový účet. 

Dosavadní bankovní účet ERA již 
neplatí. 

SV jednal o setkání učitelů nedělních škol. Informace podala Svět-

lana Greplová. Hosty budou Pavlína Žambochová a Janina Zemanová. 

Téma je „Jak zaujmout děti pro biblický příběh“. Setkání se usku-

teční v sobotu 12.3. v Zádveřicích od 9 hodin.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 22. 2. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, ne-

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

v pondělí 29.2. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  
 

S přáním soustředění v postním období              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) 

Postní sbírka 
 

Postní sbírku 2016 vyhlašuje Diakonie 

na podporu lidí, kteří žijí v uprchlic-

kých táborech v severním Iráku. Za 

peníze, které shromáždíme, budou 

pořízeny hygienické balíčky na jeden 

rok pro všech 800 rodin žijících v tábo-

ře Daudia a hygienické balíčky na je-

den rok pro dvanáct škol (9 051 žáků) 

v okresech Amedia a Zakho. 

Pokud se připojíte ke sbírce na podpo-

ru lidí v uprchlických táborech v se-

verním Iráku, pošlete, prosíme, svůj 

příspěvek na účet Postní sbírky 2016, 

číslo účtu 2400384700/2010, variabil-

ní symbol 318xxxx (xxxx=číslo sboru). 

Každý, i nepatrný příspěvek může po-

moci. Děkujeme Vám.  


