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O čem také jednal seniorátní výbor? 

Členové SV se vrátili k ustavení oblastní pastýřské rady. Na konven-

tu budeme jednat o společném postupu s moravskoslezským seniorátem. 

Seniorátní výbor obdržel informaci, že tři faráři, které navrhl jako 

možné příjemce darů z Evangelische Partnerhilfe obdrží po třech tisících 

korun. 

Seniorátní výbor vzal na vědomí, že přišlo sdělení o ukončení služby 

Miloše Vavrečky v Zádveřicích k 31.10.2018 a potvrzení o tom, že Jiří Malý 

je od 1.9.2018 konseniorem VMS. 

SV se zabýval přípravou dopisu staršovstvům ohledně křtů, pohřbů 

a svateb. Jde o to, aby služebnosti vykonával místní farář či farářka. Kdo-

koli další se může zapojit jen s jeho či jejím souhlasem. 

SV doporučil ke schválení žádosti o dotace v rámci DaRP pro FS 

Hošťálková, FS ve Valašském Meziříčí a z Diakonie Valašské Meziříčí. 

Senior Petr Pivoňka se zúčastnil setkání ředitelů Diakonie ČCE 

v Sola Gratia. Na konventu sdělí některé náměty, které z jednání vzešly. 

SV projednal zápis z jednání DR střediska Diakonie ČCE Citadela. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Prosíme o odvedení vykonaných 

sbírek. 

2)  Připomínáme platby druhé polovi-

ny PF a repartic.   

3) Nezapomeňte, prosím, na sbírku 

na JTD. 

4) SV prosí o modlitby za zdárný prů-

běh konventu 10.11.2018. 

Seniorátní setkání kurátorů a místokurátorů 

(či kurátorek a místokurátorek) 

Sobota 24. listopadu v Pozděchově od 9:30 

"Zapojení laiků a společná modlitba v našich sborech"  

9:30     Přivítání a prezence  

9:45     Úvodní pobožnost 

10:00   Vzájemné sdílení k tématu zapojení laiků a modliteb ve sbo-

 rech 

11:30    Rozhovor se Seniorátním výborem aneb ptejte se na co chcete  

12:30   Oběd + káva a společné sdílení  

14:00   Daniel Heller – příprava nového zpěvníku + nácvik písně  

14:45   Zhodnocení setkání + případné návrhy pro další setkání  

15:00   Závěrečná pobožnost  

      Prosíme do 18. listopadu se přihlaste k obědu sestře Jiřině Kovářové  

                   jirina.kovarova@evangnet.cz    tel. 776 290 639 

Srdečně zve a na setkání se těší seniorátní výbor VMS 

Diakonie v našem seniorátu i jin-

de je skvělou vizitkou práce 

církve. Mysleme na ni... 

mailto:jirina.kovarova@evangnet.cz


SV se zabýval další spoluprací v rámci partnerství mateřských 

škol s děkanátem Sulzbach-Rosenberg. 

SV vyslechl informace S. Greplové o zápisech z výročních sboro-

vých shromáždění sborů ve Stříteži, Prusinovicích a v Ratiboři. 

Každý sbor je jiný, ale práce se v nich daří, což je potěšující.  

SV jednal o otázce křtů nesezdaných párů, která přišla z jednoho 

sboru. SV se domnívá, že je třeba jednat individuálně v každém jed-

notlivém případě. Jde o víru rodičů, a ne o to, v jakém jsou vztahu. 

SV projednal smlouvy o administraci ve sboru Kroměříž a v Zá-

dveřicích.  

SV odsouhlasil žádost sboru v Růžďce o prodloužení a navýšení 

úvazku pastorační pracovnice sestry M. Kovářové. Souhlasí též s pro-

dloužením působnosti pastorační pracovnice Lenky Palové na Vsetíně, 

Horním sboru. 

SV projednal vizitaci 11.11. ve Velké Lhotě.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 12. 11. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 19.11. od 16.45 

hodin ve Zlíně. 

Požehnaný podzim 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) 

Zajímavé citáty T. G. Masaryka aneb příspěvek k výročí republiky  
 

Fašismus je anonymní společnost nespokojených a odmítnutých s omezeným ručením k výrobě poli-
tických báchorek a lupičských historek.  

 

Škodit a překážet dovede i nejhloupější člověk.  
 

Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným. 
 

Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce. 
 

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika 
humanity. 

 

Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu. 
 

Já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili. 
 

Náboženství – jmenovitě myslím na náboženství monotheistická – dodává člověku vírou v Boha a 
v nesmrtelnost ve všech okolnostech života útěchy, ve všech protivenstvích naděje a posiluje jeho lásku 

k lidstvu; proto je nábožný člověk za všech okolností života veselý, jeho víra, jeho přesvědčení a je-
ho jistota poutá ho nejenom k nebi, nýbrž zároveň k zemi, k životu. 

 

Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, ale v životě, v hospoda-
ření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel.   
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