
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

BŘEZEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

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

našeho seniorátu. 

SV jednal o termínu dodání letáků JJ. Budou osloveni odpovědní, aby 

letáky byly k dispozici před začátkem postního období.  

SV vyslechl informaci o slibu DR Hospice Citadela. Předsedkyní se 

stala Jana Buzková, místopředsedkyní Ruth Kopecká. Náhradnice budou 

pověřeny ještě na první schůzi dozorčí rady.  

SV zahájil přípravy na volby členů a náhradníků SV z řad presbyte-

rů. Po příští schůzi budou k dispozici podrobnější informace. Volby se 

uskuteční na podzimním konventu. 

SV dokončil úpravy vizitačního dotazníku.  

SV vzal na vědomí informace o seniorátním setkání učitelů NŠ ve 

Zlíně dne 3.3.2018. 

SV vzal na vědomí informace Michala Vogla o přípravách seniorát-

ní evangelické neděle (SEN) 2018. Uskuteční se 10. 6. 2018 na Vsetíně, 

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

SV vzal na vědomí informaci o konání setkání kurátorů a místoku-

rátorů v Pozděchově. Bude 24. 11. 2018. 

SV projednal situace ve sborech. Potvrdil svá stávající rozhodnutí a 

v jiných případech očekává na sdělení zúčastněných. 

Pokračování na druhé straně 

  

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Do 15. března je třeba vyplnit 

„Evidenční dotazníky“. Díky. 

2) Připomínáme, že do 31. března 

mají být též elektronicky vyplněné 

„Výkazy hospodaření a rozpočty 

sborů“. Heslo je stejné jako v pří-

padě evidenčních dotazníků.  

3) Nezapomeňte do konce března 

uskutečnit ve sborech výroční sbo-

rová shromáždění. 

4) Pamatujte, prosíme, na odvedení 

vykonaných sbírek a na sbírku na 

„Hlavní dar lásky JJ“.  

5) Sledujte informace na druhé stra-

ně Zpravodaje ohledně návratky JJ 

a splnění úkolů o „Posouzení stavu 

nemovitého majetku sboru ČCE“. 

Předem děkujeme. 

Jsou lidská práva samozřejmost? 
V Praze bude 20.3. Den pro Kubu 
 
Co jsou lidská práva? Bereme je jako sa-
mozřejmost? Do jaké míry funguje na 
Kubě přímá podpora nezávislé občanské 
společnosti, která se snaží poukázat na 
nedostatky dlouhotrvajícího autoritářské-
ho režimu a zároveň lokálně přispět k 
rozvoji demokratických hodnot? 
Modlitbou, průvodem a diskuzním pane-
lem vzpomenou v úterý 20. března lidé 
v Praze na lidi na Kubě i v jiných zemích, 
v nichž dochází k omezování základních 
svobod.  



Povzbuzení ke studiu teologie 
 

Přemýšlíte o studiu teologie? 
Staňte se faráři a farářkami. Je 
jich málo. Potřebujeme vás. 
 
... Vždyť které jiné povolání může něco 

podobného nabídnout? 

Výňatek z dopisu synodního seniora Da-
niele Ženatého a Vladimíra Zikmunda, 

synodního kurátora.  

SV také informuje: 

Jeronýmova jednota 

Seniorátní představenstvo Jeronýmovy jednoty (JJ) v těchto dnech ro-
zesílá e-mailem všem sborům obvyklou informaci o termínu k podání 
žádostí o dar, včetně návratky, kterou je nutno ihned po ukončení 
sbírky darů vyplnit a odeslat na uvedenou adresu. Dokument je k dis-
pozici také na seniorátním webu: 

vychodomoravsky-seniorat.evangnet.cz 

Současně připomínáme všem sborům úkol zadaný synodem prostřed-
nictvím ústředního představenstva JJ, a to zpracování dokumentu za-
slaného 20.12. 2017 „Posouzení stavu nemovitého majetku sboru ČCE“, 
který byl určen všem sborům s tím, aby jej zpracovaly, vyplnily a zasla-
ly příslušným seniorátním představenstvům Jeronýmovy jednoty v ter-
mínu do 30. 6. 2018. 

Zpracovaný dokument zasílejte poštou nebo elektronicky na adresu 
jednatele seniorátního představenstva JJ: 

Vladimír Buzek, Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín 

 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 19. 3. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 26.3. 

od 16.45 hodin ve Zlíně.  

  

S přáním požehnaných Velikonoc              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) 

Ze setkání učitelů Nedělních škol 3.3.2018 ve Zlíně. 


