
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ZÁŘÍ A ŘÍJEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

Členové SV hovořili o ustavení oblastní pastýřské rady. Náš seniorát 

bude vytvářet oblastní pastýřskou radu spolu se seniorátem moravsko-

slezským. Petr Pivoňka vstoupí do jednání se seniorem Markem Zikmun-

dem, aby se dohodli na společném postupu. 

Seniorátní výbor doporučil tři faráře jako možné příjemce darů 

z Evangelische Partnerhilfe. 

Seniorátní výbor vyslechl informace J. Michnové ohledně Nabíječky, 

setkání učitelů NŠ a adventního modlitebního večera. 

SV projednal přípravu konventu. Program je třeba doplnit o volbu 

konseniora. Informaci pošle ještě senior staršovstvům. Bude-li na kon-

ventu čas, mohou zaznít informace o strategickém plánu ČCE. 

SV stanovil termín dokdy je možné podávat žádosti na mikropro-

jekty 2019. Žádosti podávejte do 12.11.2018. Formulář a další informace 

zveřejní Michal Vogl na seniorátních stránkách i seniorátním FB. Celkem 

je k rozdělení částka 92.390,- Kč. 

SV vyslechl informace z některých zápisů ze sborových shromáždě-

ní. D. Tymonek referoval o Vizovicích a Valašském Meziříčí. 

SV odsouhlasil žádost o udělení ordinace bratrům Lubomíru Bure-

šovi a Zdeňku Žambochovi. Oba prošli příslušnými kursy už dříve. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Sbírka na křesťanskou službu se 

uskutečnila první neděli v září. Ne-

zapomeňte na její odvedení 

2)  Do konce září projednejte ve star-

šovstvech vše, co se týká konven-

tu, který bude 10.11.   

3) Jsou sbory, které ještě neodeslaly 

informace o stavu budov, které 

požadovala JJ. Prosíme o urychle-

nou nápravu. 

4) SV připomíná možnost zúčastnit se 

oslav 100 let ČCE v Pardubicích 

28.9.-30.9. 

5) SV přeje všem sborům požehnání 

pro jejich práci v novém školním 

roce. 



SV vzal na vědomí, že sbor v Jablůnce administruje od konce srpna 

L. Freitingerová. Jasennou bude do konce roku administrovat J. Krupa.  

SV schválil dispens od překážky příbuzenství pro nadcházející vol-

bu staršovstva v Javorníku s tím, že jeden ze sourozenců bude členem 

a druhý náhradníkem. 

SV vzal na vědomí, že sbor v Kroměříži byl předán administráto-

rovi M. Zikmundovi a sbor v Růžďce jáhnovi Radku Hanákovi.  

SV odsouhlasil záměr sboru v Růžďce na řešení bytové otázky 

Z. Kadlece. 

SV schválil žádost o opakovanou volbu D. Hellera. Bude volen na 

pět let od 1.9.2019 do 31.8.2024. 

SV schválil žádost o prodloužení působnosti pastorační pracov-

nice Věry Tyralíkové ve Valašském Meziříčí na rok 2019. Jde o čtvrti-

nový úvazek. 

SV naplánoval poslední letošní vizitaci ve Velké Lhotě. Pojede 

tam Petr Pivoňka a Vladimír Buzek. Senior dojedná termín se sborem. 

SV schválil žádost evangelizačního spolku „Přístav 316“ z DARPu 

o 113 tisíc. Žádají ve spolupráci s Horním sborem na Vsetíně. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 15. 10. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 22.10. od 16.45 

hodin ve Zlíně. 

Dobrý start do dalšího období 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) 
 

seniorátní farářka: 
Jaroslava Michnová, 

michnova.jaroslava@gmail.com 
tel. 777 093 564 (CMS) 

Ubytování v Luhačovicích 
 

Sbor v Uherském Hradišti nabízí 
ubytování ve vile Doubravka. 

 

Cena: 300 Kč za osobu a noc. 
 

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

 

Telefon (CMS): 739 544 368 

Část sobotního programu oslav v Pardubicích 


