
2017 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

LISTOPAD  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

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

Seniorátní výbor vyslechl informace Vladimíra Buzka o vizitacích 

v Javorníku a Hošťálkové. Informace doplnil Petr Pivoňka. Oba sbory 

dobře fungují. Jsou početné a soběstačné. 

SV se zabýval informacemi z výročních sborových shromáždění.  

SV projednal žádost zlínského sboru v rámci mikroprojektů 

a schválil ji. Jde o projekt příměstského tábora. SV očekává další žádosti 

ze sborů. 

SV schválil několik nových nájemních smluv na sborech. Bohužel 

stále některé sbory smlouvy neposlaly. SV žádá, aby sbory poslaly nové 

smlouvy do 20.11., aby je bylo možné projednat ještě v tomto roce. 

SV projednal souhlas k opakované volbě faráře v Prusinovicích a 

prodloužení úvazku pastorační pracovnice v Liptále. Obě žádosti 

byly odsouhlaseny.   

SV se zabýval vyhodnocením presbyterní konference 21.10. ve Zlíně. 

Program byl velmi zajímavý, ale účast byla slabá. Seniorátní výbor se do-

mnívá, že by se z každého sboru měl účastnit alespoň jeden až dva zá-

stupci z řad presbyterů. 

SV vyslechl informaci Světlany Greplové o kursu pro výpomocné 

kazatele v Daňkovicích. Radka Včelná mluvila o liturgii a Martin Horák 

o přípravě kázání. Účastnilo se 14 osob, pět bylo z našeho seniorátu. 

 Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Připomínáme odvedení vykona-

ných sbírek. 

2) Je třeba zaplatit druhou polovinu 

PF a repartic.  

3) Myslete ve sborech na konvent 

našeho seniorátu, který zasedne 

v sobotu 4.11. na Vsetíně. 

4) Dokončujte práce na textu do pu-

blikace Církev v proměnách času. 

5) Do 20.11. zašlete seniorovi aktuali-

zované nájemní smlouvy včetně 

zdůvodnění výše nájmu. 

Presbyterní konference 21.10.2017 ve Zlíně 



SV se zabýval možnými členy nové dozorčí rady střediska Diako-

nie Citadela. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 13. 11. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

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

20.11. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

Dobré dny a Boží pokoj přeje   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. 731 193 330 (CMS) 

Seniorátní dny mládeže 
 

O víkendu 1.—3.12.  
ve Zlíně. 

 

„Chval Pána svého písní“ 
 

Hosté: Jiří Malý 
„Blue Note—lev a vlk mo-

derního jazzu“ 
 

Josef Hurta: „Zpívající fa-
rář - písničky a vyprávění“ 


