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ŘÍJEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

Členové SV znovu hovořili s Jaroslavou Michnovou, která má zájem 

o práci seniorátní farářky v našem seniorátu.  Projednali s ní všechny 

detaily volby a připravili potřebné podklady pro konvent i pro SR. 

Seniorátní výbor vyslechl informace o potvrzení volby Jana Krupy za 

faráře ve Velké Lhotě. Synodní rada také vzala na vědomí informace 

o smlouvě o užívání bytu v Pozděchově a dodatek k povolací listině 

v Jablůnce. 

Seniorátní výbor projednal rozdělení darů z Partnerhilfe.  

Seniorátní výbor se připravoval na konvent. Byla projednána zpráva 

seniorátního výboru, upřesnily se některé položky rozpočtu. SV ustanovil 

také členy pro inventarizaci seniorátních účtů. Předsedou je Pavel Ba-

lusek a členem Daniel Tymonek. 

SV se zabýval informacemi v jednotlivých zápisech ze sborových 

shromáždění. 

SV upravil plán vizitací. V průběhu října a listopadu budou vizitace 

v Javorníku (1.10.), v Hošťálkové (8.10.), v Zádveřicích (22.10.), ve Valaš-

ském Meziříčí (29.10.) a v Ratiboři (26.11.). 

SV rozhodl o termínu pro podání mikroprojektů. Mohou se podá-

vat do 15.11.2017. Další podrobnosti se včas dozvíte. K rozdělení je po-

dobná částka jako loni, tedy zhruba 92 tisíc korun. 

SV projednal řadu nájemních smluv na sborech. Vybízí sbory, které 

ještě věc nepředložily, aby tak učinily nejlépe během října. 

Pokračování na další straně  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) O neděli Díkčinění vykonejte, pro-

síme, sbírku na sociální a charita-

tivní pomoc. 

2) Pokud jste tak již neučinili, odešle-

te okamžitě podklady pro jednání 

konventu. Uskuteční se 4.11.  

3) Do konce listopadu máte čas na 

přípravu příspěvku o sboru do pu-

blikace „Církev v proměnách času 

III.“ 

4) Během října vykonejte také sbírku 

na JTD. 

5) Do konce října by měla být zapla-

cena druhá polovina personálního 

fondu a celocírkevních repartic. 

Před bohoslužbami v Ratiboři se nacvičoval zpěv. Děkujeme 

touto cestou i pěveckému sboru ECHO Zlín pod vedením 

L. Moravetze a souboru Zvonky dobré zprávy a dalším mu-

zikantům za příjemné hudební chvíle na slavnosti. 
V Ratiboři byla na památku refor-

mace zasazena jabloň. 



SV žádá sbory, aby k návrhům nájemného vždy doplnily důvod 

zvýšení či snížení vzhledem k základní úrovni. SV byl nucen ně-

které smlouvy vrátit k doplnění. 

SV pověřil Petra Pivoňku vedením opakované volby ve Vizovicích 

dne 12.11.2017.  

SV vzal na vědomí informace o instalaci na Vsetíně, Horním sbo-

ru 8.10. od 14 hodin. 

SV projednal a schválil prodej pozemků v Zádveřicích. 

SV jednal o přípravách presbyterní konference 21.10. ve Zlíně. 

Alena Fendrychová bude hovořit o práci Diakonie s utečenci. Do 2.10. 

nahlaste počty účastníků.  

Jednotliví členové SV osloví některé možné kandidáty na práci 

v dozorčí radě hospice Citadela. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 16. 10. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 23.10. od 16.45 

hodin ve Zlíně. 

Požehnaný podzim přeje    Seniorátní výbor 

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. 731 193 330 (CMS) 

Slavnostní bohoslužby k 500. výročí reformace připravilo ústředí společně 

s místním sborem v Ratiboři. Patří jim velké poděkování za odvedenou prá-

ci. Minimálně šest set účastníků odjíždělo posíleno ve víře a s pocitem dob-

ře prožité neděle.   

Skvělé občerstvení v Ratiboři.  


