
2016 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

KVĚTEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV probral sdělení Synodní rady, žádosti a situace ve sborech seniorátu. 

Senior Petr Pivoňka informoval SV o setkání zástupců seniorátních 

výborů se synodní radou. Řešily se otázky odchodů farářů ze služby, 

kompetence seniorátních výborů a synodní rady, značné rozdíly mezi 

příspěvky farářů za bydlení mezi různými regiony republiky. Objevila se 

také informace o valorizaci mezd farářů, která by měla být o jedno pro-

cento nad inflaci. Významný čas se věnoval také synodu naší církve.  

SV vzal na vědomí informace o synodu, který se bude konat v Praze 

od 19. do 21.5. Nabitý program bude zahrnovat mimo jiné všeobecnou 

rozpravu o stavu církve, sloučení sborů v Broumově a Hronově, varianty 

uspořádání Diakonie. Velkým tématem bude nový zpěvník, u kterého je 

snaha o vydání k příležitosti stého výročí vzniku naší církve v roce 2018.  

Zástupci našeho seniorátu na synodu jsou: Jan Krupa, Radmila Včel-

ná, Ivan Ryšavý, Zdeňka Strouhalová, Dan Fojtů a Martin Beneš. Mysle-

me ve sborech na zdárný průběh jednání. 

SV odsouhlasil dokumenty o opakované volbě faráře Jiřího Palána 

v Huslenkách. 

SV jednal o „Seniorátní evangelické neděli“, která bude 29.5. v Kate-

řinicích. Plakát byl odeslán elektronickou cestou na sbory a 9.5. bude 

předán v papírové podobě na pastorálce. Řešila se platba za oběd a další 

občerstvení při této akci - při shromáždění a při obědě bude konána sbír-

ka na tento účel. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Připomínáme, že do konce května 

je potřeba vykonat sbírku darů JJ a 

odeslat ji na patřičný účet. Do 12. 

června je třeba odeslat také ná-

vratku, kterou jste dostali mailem.  

2) O svatodušní neděli 15.5. vykoná-

me na sborech celocírkevní sbírku 

na Diakonii.  

3) Nejpozději do 22.5. ať se nahlásí 

zájemci o účast na seniorátní 

evangelické neděli na adresu kate-

rinice@evangnet.cz. Rozšiřujte 

informace o tomto seniorátním 

setkání a nezapomeňte připravit 

fotky z činnosti sborů. 

4) Mysleme ve svých modlitbách na 

Diakonii i na ty, kdo dali průchod 

své nenávisti vůči lidem jiného 

vyznání a vyhrožovali smrtí těm, 

kdo se snaží pomáhat potřebným. 

Darem Ducha je přece na prvním 

místě láska. 

Světlana Greplová pověřila nově zvolené staršovstvo ve Zlíně. 



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 

Prosíme jednotlivé účastníky, aby počítali s dobrovolným příspěvkem 

na pokrytí nákladů. Také je možné přivézt něco ke společnému občer-

stvení. Bude to vděčně přijato. 

Petr Pivoňka informoval SV, že Miloš Vavrečka od příštího roku 

převezme vedení rekreačního pobytu pro dříve narozené, který se 

koná už léta ve středisku Sola Gratia. 

SV se seznámil s informacemi z jednání dozorčí rady hospicu Ci-

tadela. SV už v minulosti posílal své zástupce na akce střediska a po 

dohodě s vedením Citadely bude hledat další způsob podpory. 

SV vzal na vědomí, že v neděli 8. května bude vizitace v Prusino-

vicích. Vykoná ji Petr Pivoňka a Vladimír Buzek. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 16. 5. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

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

23.5. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

 S přáním hojnosti Ducha                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) 

Pastorálka 
 

V pondělí 9. května v 9 hodin se 
sejdou kazatelé našeho seniorátu 
k pastorální konferenci v Javor-

níku nad Veličkou. 
 

Společně se budou zamýšlet 
nad kázáním Miloše Vavrečky. 

Recenzi k němu připraví Michal 
Vogl. Hostem by měl být Lukáš Klí-
ma a téma „Co čtu“ připraví Mária 

Jenčová.  


