
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV opět projednal sdělení Synodní rady, žádosti a situace ve sborech 

našeho seniorátu. 

SV podpořil dosavadního člena ústředního představenstva JJ Jiřího 

Stehna i pro další období. K volbě dojde na synodu v Litomyšli. 

SV připomíná možnost účastnit se semináře pro výpomocné kaza-

tele 9.—11. 2. 2018 v Praze. Podrobnosti najdete na webu seniorátu.  

SV souhlasí s podobou formulářů žádostí o půjčky z nově vytvoře-

ných fondů. Formuláře jsou dostupné na seniorátním webu. 

SV naplánoval vizitace pro letošní rok. Budou vizitovány sbory Zlín, 

Vsetín Horní sbor, Kyjov a Velká Lhota. Z loňska zbyla ještě vizitace Zá-

dveřic. Konkrétní termíny jsou v domluvě. 

SV domlouvá termín slibu nové dozorčí rady Hospice Citadela. Sou-

hlasí s navrženým termínem 25.2. 

SV projednal úpravu vizitačního dotazníku. Výslednou podobu má 

za úkol  sestavit Ivan Ryšavý. 

SV prodiskutoval otázky kolem seniorátního setkání učitelů NŠ. 

Připravuje se na 3.3. do Zlína. Bližší informace jsou v pozvánce i v tom-

to zpravodaji. 

SV se těší na vzdělávání aktivních mládežníků, které organizuje seni-

orátní farářka Jaroslava Michnová. Bude od 11.—12. května a hostem 

bude Jaroslav Pechar. 

Pokračování na druhé straně 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Začněte myslet na „Evidenční do-

tazníky“. Připravujte výkazy hos-

podaření, chystejte rozpočty. Do 

31.3. by měla proběhnout výroční 

sborová shromáždění. 

2) O první postní neděli 18.2. bude 

vykonána sbírka na církevní tisk.  

3) Povzbuďte učitele a učitelky NŠ, 

aby se zúčastnili seniorátního se-

tkání 3.3. ve Zlíně. 

4) Zvažte v průběhu postního období 

vhodnou formu zapojení do růz-

ných aktivit—Autopůst, ... 

Ordinace Jaroslavy Michnové v Jasenné. 

Seniorátní kalendář: 

3.3. Seniorátní setkání učitelů NŠ 

11.-12.5. Vzdělávání aktivní mládeže 

27.5. Den Diakonie na Vsetíně 

31.5.-3.6. Synod v Litomyšli 

10.6. Seniorátní Evangelická Neděle 

29.9. 100 let ČCE v Pardubicích 

12. - 14.10. Seminář pro výpomocné ka-

zatele na Lazech  

10.11. Konvent na Vsetíně 

24.11. Seniorátní setkání kurátorů a mís-

tokurátorů 



SV se zabýval přípravou dalších seniorátních akcí. Michala Vogla 

pověřil organizací seniorátní neděle 10.6. Připravuje se též setkání ku-

rátorů a místokurátorů 24.11. SV bude připomínat potřebu účastnit se 

oslav 100 let ČCE v Pardubidích 29.9. 

SV projednal a odsouhlasil žádost o opakovanou volbu v Hošťál-

kové. Doba povolání bratra Maláče bude od 1.9.2018 do 31.8.2020. 

SV obdržel doplněné protokoly o volbě staršovstva v Hrubé Vrbce 

a Velké nad Veličkou. Také vzal na vědomí informaci, že kurátorem 

byl zvolen Pavel Smrček. 

SV projednal udělení dispenze pro volbu staršovstva v Kateřini-

cích. SV dispenz udělil s tím, že jedna dvojice již ve staršovstvu byla a 

jde o pokračování současného stavu. Z druhé dvojice může být jeden 

volen jako člen a druhý jako náhradník. Obecně SV doporučuje, aby se 

sbory těmto žádostem snažily vyhnout a volily raději snížení počtu čle-

nů staršovstva. 

SV odsouhlasil žádost k opakované volbě Eriky Petříčkové v Ky-

jově. Volba bude od 1.11.2018 do 31.10.2021 na tříčtvrtinový úvazek. 

SV odsouhlasil žádost k opakované volbě v Leskovci. Pavel Čmelík 

bude volen od 1.8.2018 na pět let. SV též souhlasí s prodejem po-

zemku v Leskovci. 

SV projednal reakci sboru na záměr synodní rady využívat prosto-

ry Doubravky v Luhačovicích čistě komerčním způsobem. SV podpořil 

záměr FS ČCE v Uherském Hradišti na získání objektu do vlastnictví. 

SV považuje za důležité, aby vedení církve každopádně zohlednilo čin-

nost kazatelské stanice a nehledělo jen na ekonomickou výhodnost 

předkládaného řešení. 

SV souhlasí s žádostí o vydání pokynu k volbě jáhna Radka Haná-

ka v Růžďce. Nastoupil by 1.9.2018 na pět let. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 19. 2. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 26.2. 

od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

S přáním soustředění v postním období              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, buzek.vladimir@gmail.com, 

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) 


