
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

PROSINEC  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

Členové SV se zabývali přípravami setkání kurátorů a místokurátorů. 

Seniorátní výbor schválil zatím mikroprojekty ze sborů Vsetín, 

Uherské Hradiště a Zlín. 

Seniorátní výbor projednal témata na setkání seniorů a seniorátních 

kurátorů se synodní radou v Sola Gratia 5.—6.4. 2019. Jednou připomín-

kou bude možné předbíhání plateb za energie proti zvýšení platů farářů.  

SV doporučuje, aby se staršovstva zabývala strategickým plánem ČCE 

a prostřednictvím konventuálů zaslala nejpozději do lednové schůze SV 

své podněty, které by bylo možné projednat na konferenci 1. 2. 2019. 

Konference se uskuteční na závěr farářského kursu v Praze. 

SV se zabýval přípravou příštího zasedání. Dojde na něm k předání 

zkušeností končících členů SV. 

SV vyslechl informace z výročních sborových shromáždění. Michal 

Vogl referoval o sborech Pozděchov, Leskovec a Velká Lhota. Práce se na 

sborech daří. Menší sbory zvládají řadu pozoruhodných akcí. Velký sbor 

má výhodu v mnoha aktivních spolupracovnících mezi členy. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Prosíme o kontrolu vykonaných 

sbírek a jejich odvedení. 

2)  Na Boží hod vánoční se koná sbír-

ka na bohoslovce a vikariát.   

3) Zabývejte se ve sborech  strategic-

kým plánem naší církve. 

4) Prožijte naplněný Advent a požeh-

nané Vánoce. 

Nemělo by nám jít jen o technic-

kou pomoc, ale o duchovní služ-

bu... (Karla Palátová, Pržno) 

Na setkání kurátorů a místokurátorů v Pozděchově zazněly mnohé in-
spirace pro práci ve sborech. V některých sborech si laici berou 

přímluvné modlitby, jinde mají na starosti kompletní službu před bo-
hoslužbami i během nich. Pomáhají vysluhovat Večeři Páně. Hrají lout-

kové divadlo, tvoří různé dekorace, učí děti, pořádají tábory... 



SV podporuje doporučení hodonínského sboru k udělení ordinace 

k službě výpomocného kazatele pro Pavla Rause. 

SV odsouhlasil smlouvu o administraci mezi sborem v Kroměříži 

a Markem Zikmundem, farářem v Přerově.  

SV vzal na vědomí, že v Liptále ukončila službu pastorační pracovnice 

sestra Vaculíková. 

SV schválil upravenou dokumentaci k opakované volbě D. Helle-

ra ve Valašském Meziříčí. Jako první z našeho seniorátu se ho týká 

i smlouva o hrazení energií. Postup se dále ladí a o výsledcích budete 

informováni.  

SV se zabýval výstupy z vizitace ve Velké Lhotě. Sbor funguje vý-

borně, jen všechny mrzí, že Jan Krupa míří do důchodu. Mají ale radost 

z toho, že po určité přestávce se do sboru ještě na rok a poloviční úva-

zek vrátí. 

SV vyslechl zprávu M. Vavrečky za léta jeho působení v Zádveřicích. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 3. 12. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 10.12. od 16.45 

hodin ve Zlíně. 

Požehnaný Advent a Vánoce 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) 

Důležité informace najdete na 
seniorátním webu: 

 

vychodomoravsky-
seniorat.evangnet.cz 

 

Seniorátní informace najdete 
také na Facebooku: 

 

facebook.com/vmseniorat 
 

Pokud budete chtít, aby se vaše 
informace objevila na seniorátním 
webu či facebooku, pošlete ji pří-
mo Michalu Voglovi na adresu: 

 
michal.vogl@evangnet.cz 

 
Příspěvky, které posíláte všem ka-
zatelům a na všechny sbory zdvo-

jovat nemusíte. Předem díky. 

Konvent 2018 - volební výsledky na webu 

Sbormistrovský kurs—koncert 

Účastníci právě probíhajících se-

niorátních dnů mládeže 30.11. -

1.12. v Zádveřicích.  


