
2019 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

LEDEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady. Ta udělila bratrům Žambochovi a 

Burešovi osvědčení o způsobilosti ke službě výpomocného kazatele, O. 

Mikolášovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře a L. Palo-

vou pověřila jako pastorační pracovnici ve sboru Vsetín, Horní sbor na 

poloviční úvazek. Také prodloužila a navýšila úvazek pastorační pracov-

nice M. Kovářové v Růžďce. 

SV přijal informaci ústředí ohledně dvou volných míst pastoračních 

pracovníků. Předpokládané instalační shromáždění nového SV se 

uskuteční 7.4.2019 ve Zlíně. 

Seniorátní výbor zhodnotil setkání kurátorů a místokurátorů. V 

roce 2020 by se setkání mohlo konat v Pržně. Navržená témata: co dnes 

znamená „nepřizpůsobovat se tomuto světu“, ale také témata modlitby, 

svátostí—zejména Večeře Páně a rozhovor se zástupci ÚCK. 

Seniorátní výbor schválil ještě dva dodatečně podané mikroprojekty—

10 tisíc pro Valašské Meziříčí a 7309 Kč pro Vsetín, Dolní sbor.  

SV přijal poděkování Hospice Citadela za seniorátní sbírku. Činila 

66.462,- Kč. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Prosíme o odvod vykonaných sbí-

rek během Vánoc. 

2)  Hodně sil k blížícímu se Alianční-

mu týdnu modliteb i Týdnu modli-

teb za jednotu křesťanů.   

3) Posílejte SV podněty ke strategic-

kému plánu ČCE. 

Vladimír Buzek jako dlouholetý 

seniorátní kurátor dostal na od-

chodnou láhev whisky a zajíma-

vou knihu Erika Taberyho 

„Opuštěná společnost: Česká ces-

ta od Masaryka po Babiše“. 

Prosincové jednání seniorátního výboru bylo setkáním končících, po-
kračujících i nových členů a náhradníků. Vedle práce byl čas i na přípi-

tek a předávání funkcí. 



SV vyslechl zprávu k výročním shromážděním od Pavla Trusiny. 

V Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou mají nové staršovstvo. V Huslen-

kách se dobře daří práce s dětmi. Poprvé měli i letní tábor. V Javorníku 

se schází průměrně 126 lidí na bohoslužbách, mají sborový časopis. Je 

ovšem zajímavé, že na biblickou chodí v tak početném a silném sboru 

průměrně jen osm účastníků. Více času zabraly informace z Jablůnky, 

kde je po odchodu kazatele stále složitá situace, ale je naděje, že se vě-

ci budou do budoucna uklidňovat a řešit. 

SV projednal termín pověření staršovstva v Javorníku. Je dohod-

nut termín 27.1.2019. V. Buzek sdělí vše důležité novému seniorátnímu 

kurátorovi Ludvíku Pastyříkovi a předá mu i potřebné materiály. 

SV doporučil různé žádosti ze sborů: opakovaná volba Márie Jenčo-

vé v Liptále do roku 2024, prodloužení služby pastorační pracovnice 

M. Kovářové v Růžďce a navýšení jejího úvazku na celý, dokumentace 

k opakované volbě D. Hellera ve Valašském Meziříčí, úprava povolací 

listiny O. Mikoláše s ohledem na to, že se stal farářem. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 14. 1. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 21.1. od 16.15 

hodin ve Zlíně. 

Požehnaný vstup do roku 2019   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: 
Ludvík Pastyřík, ludpas@post.cz, 

tel. 605 905 105  
 

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) 

SV informuje sbory, které dosud 
neodevzdaly „Posouzení stavu 
nemovitého majetku ČCE“, že 

bez odevzdaného materiálu ne-
budou moci žádat o dary či půjč-

ky z JJ. 
Materiál k vyplnění najdete ve 

sborové zásilce 10/2017 na strán-
kách církve. 

Poslední podpis seniorátního kurátora 

Skvěle připravené oslavy 100 let ČCE v Obecním domě v Praze je 

možné z větší části shlédnout i na webu. Vřele doporučujeme.  

Spolek evangelických kazatelů srdečně 
zve na farářský kurz 

konaný v prostorách PedF UK, ul. Mag-
daleny Rettigové 4, Praha 1 

 

od 28. ledna do 1. února 2019 
 

Sloužit?  


