
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

VÁNOCE A LEDEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady, různé technické záležitosti a situace 

ve sborech našeho seniorátu. 

SV s potěšením přijal zprávu, že SR udělila bratru D. Bartoňovi osvěd-

čení o způsobilosti ke službě výpomocného kazatele, schválila žádost 

o prodloužení úvazku pastorační pracovnice B. Vaculíkové v Liptálu 

a vydala pokyn k opakované volbě L. Macha farářem v Prusinovicích.   

SV vzal na vědomí výsledky volby L. Macha. Leoš Mach byl zvolen na 

další období farářem v Prusinovicích.  

SV jednal o volbě nového SOMu. Volba se uskuteční 12.1. na Vsetí-

ně. SV vyzývá sbory k hledání vhodných členů mládeže, kteří by se mohli 

zapojit do práce SOMu. 

SV obdržel zápis z 3. zasedání 28. konventu a také usnesení kon-

ventu. I tímto způsobem informuje SV sbory, že konvent zřídil dva nové 

fondy. Fond půjček, na kterém je 1,5 milionu Kč a fond sociální pomoci, 

kde je 0,5 milionu Kč. Pravidla obou fondů jsou v tiscích konventu, bu-

dou od ledna vyvěšena na webu spolu s příslušnými žádostmi.  

SV provedl volbu nové dozorčí rady střediska Diakonie Hospic Ci-

tadela. Členy se stali: J. Vlček, R. Kopecká, M. Fojtů, M. Hrbáčková, J. 

Buzková. První náhradnicí M. Tymonková a druhou V. Tyralíková. 

SV vzal na vědomí volbu nového staršovstva ve sboru Hrubá Vrbka 

a Velká nad Veličkou. Světlana Greplová byla požádána, aby se ujala 

pověření nově zvoleného staršovstva. 

Pokračování na druhé straně 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Vyšlete z každého sboru zástupce, 

kteří budou volit nový SOM na 

Vsetíně 12.1.2018. Vyberte vhod-

né kandidáty do tohoto poradního 

odboru. 

2) Vykonejte a odveďte sbírku na 

bohoslovce a vikariát na Boží hod 

vánoční.  

3) Podle možností používejte od roku 

2018 nové logo naší církve i na 

sborových dokumentech. 

4) Prožijte požehnané Vánoce a do 

nového roku vstupte s nadějí, že 

i nám na nebi svítí hvězda—Ježíš 

Kristus, Spasitel světa. 

5) Ve dnech 22.1.—26.1. se koná fa-

rářský kurs v Praze. Tématem je 

„Jak se dělá sbor“. Prosíme star-

šovstva, aby umožnila farářům 

(farářkám) účast na kursu a pří-

padně přispěla na část nákladů. 

Z pastorálky ve Valašském Meziříčí. Pluralita názorů, ba-

rev, chutí. Poděkování za krásné bohoslužby i zbytek dne. 
Nové logo církve 



Chcete pomoci vý-
chodní Ukrajině? 

 

Chcete se dozvědět ví-
ce o této panence? 

Nechcete, aby lidé 
umrzli? 

chutpomahat.cz 

fb.me/chutpomahat 

SV projednal novou nájemní smlouvu v Liptálu. Předloženou zprá-

vu za DaRP pošle senior na ústředí. 

SV zamítl projednání pozdě dodané žádosti o mikroprojekt. Pro-

středky byly už rozděleny. 

SV vzal s politováním na vědomí informaci, že svou činnost z ro-

dinných důvodů ukončila pastorační pracovnice A. Koňařová ve Stříte-

ži. SV děkuje i touto cestou za její službu. 

SV projednal předběžné vyúčtování mikroprojektu z Uherského 

Hradiště a schválil žádost o přesuny v položkách rozpočtu. 

SV probral výsledky vizitace v Ratiboři, která se uskutečnila 26.11. 

Jde o živý sbor a SV děkuje sestře farářce za její obětavou službu. 

SV schválil proplacení části nákladů za seminář výpomocných kaza-

telů v Daňkovicích.  Další seminář bude 12.—14.10. 2018 na Lazech. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 22. 1. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 29.1. od 16.45 

hodin ve Zlíně.  

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) 

Slovo a svátost, společenství. Světlo a hudba. Lás-

ka. Tolerance. Přátelství. Radost. Pokoj. To přeje 

SV všem v novém roce 2018. 

Na co nezapomenout: 
 

12.1. od 18 hodin volba SOMu 
Vsetín 

21.1. odpoledne ordinace J. Michnové 
Jasenná 


