
2017 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

PROSINEC  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

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

Seniorátní výbor projednal potřebné náležitosti k volbě seniorátní fa-

rářky Jaroslavy Michnové a také náležitosti k opakované volbě Jiřího Ma-

lého ve Vizovicích. 

SV vzal na vědomí potvrzení opakované volby Jana Krupy.  

SV projednal žádosti v rámci mikroprojektů. Sešly se žádosti za 

133.810 Kč. K rozdělení bylo 92.390 Kč. Všechny projekty splnily formální  

zadání. Přidělené prostředky byly všem kráceny. Sbory se dozvědí detaily 

při uzavírání smluv. 

SV projednával možné doplnění otázek do vizitačního dotazníku.  

SV se zabýval formulací témat pro setkání seniorů a seniorátních 

kurátorů se Synodní radou. SV považuje za zajímavé návrhy Pavla Ří-

čana na doplnění studia teologie o více psychologie, rétoriky, pedagogi-

ky, praktickoteologických disciplín a nácvik dovedností. Jako potřebné 

vidí SV otevřít debatu ohledně žehnání homosexuálním párům.   

SV zahájil přípravy Seniorátní evangelické neděle.  

SV vzal na vědomí předložené vyúčtování daru JJ Hornímu sboru 

na Vsetíně a informaci o vizitaci v Javorníku. 

SV projednal další zprávy z výročních sborových shromáždění na 

sborech seniorátu. 

SV odsouhlasil nájemní smlouvy ve sborech Hrubá Vrbka a Velká 

nad Veličkou, Leskovec, Ratiboř, Valašské Meziříčí, Vsetín DS. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Sbory by měly překontrolovat, zda 

mají odvedené všechny sbírky 

a provedené potřebné platby re-

partic a personálního fondu.  

2) Na Boží hod vánoční se koná tra-

diční sbírka pro bohoslovce a vika-

riát.  

3) Ať je na všech místech Advent při-

pomínkou blížícího se Božího krá-

lovství i naděje, že Bůh pro nás má 

připraveno i mnoho nečekaného. 

Letošní jednání konventu 4.11.2017 se zvládlo před obědem. Na pro-

gramu byla navíc i diskuse o postavení farářů a farářek. 



SV souhlasí s prodloužením pověření pastorační pracovnice Věry 

Tyralíkové ve Valašském Meziříčí a L. Palové na Vsetíně Horním sboru.  

SV pověřil Ivana Ryšavého vedením opakované volby Leoše Ma-

cha v Prusinovicích. Volba by se měla konat 10.12.2017. 

SV se zabýval přípravou volby nové dozorčí rady střediska Hospic 

Citadela.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 4. 12. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

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

11.12. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

Požehnaný Advent i vánoční svátky 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) 

Volba 
 

Volba z jedné strany 

panovníka chrání. 

 

Dodává mu styl. 

 

Opozice v tichu 

volá do světlíku. 

 

Kohopak jsi kryl? 

 

Muže bílé kůže. 

 

Copak jiný 

by mne zaplatil 

 

Miloš Vavrečka ze sbírky „Bosky do nebe“ 

Sledujte nové informace na webu seniorátu: 
 

vychodomoravsky-seniorat.evangnet.cz 
 

Najdete tam například videozáznamy z Ratiboře, 
koncert z Bystřice pod Hostýnem, starší čísla zpravo-

dajů a další informace. 


