
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

DUBEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV vzal na vědomí sdělení Synodní rady o potvrzení volby Leoše Macha 

farářem v Prusinovicích. 

SV připravoval volby členů a náhradníků SV z řad presbyterů.  

SV projednal výsledky setkání učitelů NŠ ve Zlíně. Ohlasy byly velmi 

pozitivní. Účastníci ocenili možnost sdílení zkušeností. Ivan Ryšavý, 

Světlana Greplová a Jaroslava Michnová odvedli výbornou práci. 

SV se zabýval přípravami seniorátní evangelické neděle (SEN) dne 

10.6.2018. Tématem bude: „S kalichem a Biblí ve znaku“. 

SV řešil vyúčtování mikroprojektů a nové smlouvy na rok 2018.  

SV odsouhlasil opakované pověření Jana Krupy službou v hospici 

Citadela.  

SV projednal chystaný kurs pro vedoucí mládeží „Nabíječka“. První 

setkání proběhne 11.5. v Růžďce.  

Pokračování na druhé straně 

 

 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Pokud jste ještě nezaslali zápisy 

z výročních sborových shromáždě-

ní, učiňte tak obratem. Zasílá se 

jedna kopie v papírové podobě a 

též základní zprávy a zápis elektro-

nicky Pavlovi Baluskovi. 

2) Nezapomeňte na neděli velikonoč-

ní vykonat a odvést sbírku na HDL.   

3) Ve sborech probíhá sbírka darů JJ. 

Měla by být uzavřena a odeslána 

do konce května. 

4) Chystejte žádosti o dar z JJ. Je tře-

ba je podat do konce dubna. Vše 

zašlete na adresu: Vladimír Buzek, 

Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín 

(buzek.vladimir@gmail.com) 

5) Do 8.4. zašlete seznam zesnulých 

pracovníků církve Petrovi Pivoňko-

vi. Neposílejte jednotlivě na ústře-

dí. 



SV projednal nespokojenost některých sborů s pozdním dodá-

ním letáků JJ. Pro příští léta požádá jednak o předání elektronické 

podoby letáku a také o jejich dodání ve fyzické podobě před únorovou 

pastorálkou. 

SV obdržel pozvánku ke vzdělávání výpomocných kazatelů 

od brněnského seniorátu. Pokud by se ve sborech objevil zájemce, 

který se neúčastní současného vzdělávání pořádaného s moravskoslez-

ským seniorátem, může kontaktovat Jiřího Grubera a zúčastnit se 

vzdělávání v Brně. 

SV vzal na vědomí rezignaci Martina Tomeška v Jablůnce 

k 31.8.2018 

SV vzal na vědomí, že Pavel Čmelík byl opakovaně zvolen v Les-

kovci všemi přítomnými na pět let. 

SV odsouhlasil půjčku sboru Liptál na opravu kostela ve výši 120 

tisíc korun. 

SV vzal na vědomí volbu jáhna Radka Hanáka v Růžďce. 

SV odsouhlasil žádost o opakovanou volbu jáhna O. Mikoláše na 

vsetínském Horním sboru. Volen bude od 1.12.2018 do 31.7.2022 na 

0,1 úvazku. 

SV souhlasí s kupní smlouvou předloženou zádveřickým sborem. 

SV pověřil Vladimíra Buzka pověřením staršovstva ve Vizovicích. 

Bylo zde zvoleno nové staršovstvo, které má 8 členů a 4 náhrad-

níky. Na vhodném termínu se dohodne se sborem. 

SV vzal na vědomí, že v Hošťálkové byl opakovaně zvolen za fará-

ře sboru Petr Maláč na dvouleté období. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 16. 4. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 23.4. 

od 16.45 hodin ve Zlíně.  

 S přáním všeho dobrého                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) 

Ubytování v Luhačovicích 
 

Sbor v Uherském Hradišti nabízí 
ubytování ve vile Doubravka. 

 

Základní cena: 300 Kč za oso-
bu a noc. 

 

Bližší informace: 
http://doubravka.wordpress.com 

 

Telefon (CMS): 739 544 368 
(správce Jiří Koutský) 

SV upozorňuje, že sbory, 
které neodeslaly příspěvek 
do publikace Cesta církve, 

měly by tak učinit obra-
tem. 

 
Děkujeme. 


