
2016 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

BŘEZEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

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

našeho seniorátu. 

SV jednal o žádosti Synodní rady, aby byly materiály k volbám ka-

zatelů posílány také elektronicky. Podrobnosti budou sděleny na 

pastorálce.  

SV se zabýval formulováním námětů pro rozhovor zástupců seni-

orátu se Synodní radou. Jako důležité vnímá SV otázky působení 

farářů v politice, řešení složitých pastoračních případů, finanční ohodno-

cení kazatelů, odchody kazatelů mimo církevní službu a nedostatek bo-

hoslovců.  

SV vzal na vědomí, že SR vydala pokyn k opakované volbě Jiřího 

Palána v Huslenkách a potvrdila volbu Petra Pivoňky ve Zlíně. 

SV hovořil o zprávě z vizitace v Jablůnce, která se konala 28.2.  

SV vzal na vědomí posun termínu vizitace ve Stříteži na 5.6. Pojede 

tam Ivan Ryšavý a Vladimír Buzek. 

SV připravoval pořádání podzimního kursu pro předčitatele kázá-

ní. O novém termínu budete včas informováni. SV by rád nabídl 

předčitatelům kázání možnost dalšího vzdělávání, které by vedlo ke slo-

žení zkoušek před Synodní radou a k ordinaci ke službě výpomocných 

kazatelů. 

Michal Vogl informoval SV o postupu příprav „Seniorátní evange-

lické neděle“, která bude 29.5. v Kateřinicích. 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Do 15. března je třeba vyplnit 

„Evidenční dotazníky“ na Evangne-

tu. 

2) Připomínáme, že do 31. března 

mají být též elektronicky vyplněné 

„Výkazy hospodaření a rozpočty 

sborů“. Heslo je stejné jako v pří-

padě evidenčních dotazníků.  

3) Nezapomeňte do konce března 

uskutečnit ve sborech výroční sbo-

rová shromáždění. 

4) Pamatujte, prosíme, na sbírku na 

„Hlavní dar lásky Jeronýmovy jed-

noty“. Letos je určena na opravu 

sborového domu v Krnově. 

5) Do 13.3. pošlete informace o ze-

mřelých pracovnících církve za 

období 1.4.2015 až 13.3.2016 na 

adresu seniorátního pastoračního 

pracovníka: pbalusek@seznam.cz. 

Na plese Diakonie v Uherském Hradišti byla vy-

dražena mozaika jedné z klientek Báry Omelkové. 



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. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 28. 3. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, ne-

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

v pondělí 4.4. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

S přáním požehnaných Velikonoc              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) 

Pastorálka v březnu 

Kazatelé a kazatelky se sejdou na pastorálce v pondělí 14.3. v Ratiboři. 

Protože se blíží Velikonoce, bude kázání součástí bohoslužeb s vyslu-

hováním Večeře Páně. 


