
2019 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady. Ta dala pokyn k opakované volbě 

Márie Jenčové za farářku v Liptále. Též poslala výzvu k rozdělení synodá-

lů do komisí—Petr Pivoňka a Vladimír Buzek jsou navrženi do komise 

teologické, Ludvík Pastyřík a Jiří Palán do právní, Michal Vogl a Dan Foj-

tů do hospodářské, Petr Kulík a Tomáš Němeček do výchovné. Hospo-

dářská komise bude projednávat rozpočet již 16.2. 

SV přijal zápis z konventu a usnesení konventu. SV se zabýval plně-

ním usnesení. 

Seniorátní výbor si přečetl podněty ke strategickému plánu ze sbo-

ru Huslenky.  

Seniorátní výbor projednal setkání učitelů NŠ 16.3. v Luhačovicích. 

Zabýval se také prvním setkání „Nabíječky“, která by se měla konat 30.5.

—2.6. Jde o čtyřdílný cyklus vzdělávání pro vedoucí mládeže a aktivní 

mládežníky. 

SV probral zápisy z jednání dozorčí rady střediska Diakonie Hospic Ci-

tadela. 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Ve sborech je třeba myslet na uza-

vírání předchozího období. Chys-

tejte vše pro vyplnění evidenčního 

dotazníku a přehledu o hospoda-

ření. Do konce března se mají ko-

nat výroční sborová shromáždění. 

2) Své komentáře ke strategickému 

plánu můžete posílat členům ko-

mise. Kontakty najdete na webu 

církve. Se svými názory můžete 

také seznámit jednotlivé synodály, 

kteří budou o záležitosti hlasovat.   

3) Povzbuzujte členy mládeže, aby se 

účastnili připravovaných seniorát-

ních akcí pro mladé. 

V Praze se v pátek 1.2.2019 sešli lidé ze všech koutů naší církve, aby rea-
govali na navrhovaný strategický plán. Pomocí hlasovacího zařízení 

bylo možno získat přehled, jak to přítomní vnímají. Faráři a laici byli 
zastoupeni zhruba půl na půl. Většina přítomných strategický plán vní-
má jako přínosný. Názory však byly rozrůzněné v otázce, zda navrhova-
ná řešení budou dostatečným přínosem. Plán bude projednávat synod. 



SV projednal plán zbývajících vizitací. Ve sboru Zlín budou vizitaci 

konat zástupci Synodní rady, neboť jde o sbor seniora. Měla by být 6.4. 

Ve sboru Uherské Hradiště vykoná vizitaci Petr Pivoňka a Ludvík 

Pastyřík 28.4. V Liptále pak vizitaci vykoná Michal Vogl a Ludvík 

Pastyřík 12.5. 

SV si domluvil termíny jednání do konce roku 2019. Jde o následu-

jící termíny: 18.2., 25.3., 29.4., 20.5., 17.6., 23.9., 21.10., 18.11., 16.12. Začá-

tek bude vždy v 16.15. V odůvodněných případech se může termín 

změnit. SV prosí sbory, aby své podklady k projednání posílaly vždy 

alespoň týden před konáním daného zasedání SV. 

SV se zaobíral implementací GDPR. Jako vhodné vnímá, abychom 

se k tématu vrátili na nejbližší pastorálce. 

SV rozhodl o termínu a místu konání letošní Seniorátní evangelické 

neděle (SEN 2019). Bude v Prusinovicích, v neděli 26.5. 

SV doporučil ke schválení žádost o opakovanou volbu farářky 

A. Prčíkové. 

SV vzal na vědomí, že novým kurátorem v Javorníku je bratr Luděk 

Mikáč. 

SV schválil dvě žádosti o půjčku z fondu sociální pomoci v celkové 

výši 200 tisíc korun. 

SV vzal na vědomí, že bratr Daniel Heller byl zvolen v opakované 

volbě farářem ve Valašském Meziříčí. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 11. 2. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 18.2. od 16.15 

hodin ve Zlíně. 

Vše dobré do práce na sborech 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: 
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) 

Z pohřbu profesora Milana Balabána, odborníka na religionistiku 

a Starý zákon, jednoho z překladatelů Bible.  Přelouč, 11.1.2019 

Chystané akce v seniorátu: 
 
 

1.3. Valašská mládež 
(Střítež) 

 

16.3. Setkání učitelů NŠ 
(Luhačovice) 

 

29.3. Slovácká mládež 
(Uherské Hradiště) 

 

7.4. Instalace SV (Zlín) 
 

12.4.-14.4. Sen. dny mládeže 
(Velká Lhota) 

 

3.5.—5.5. Setkání konfirmandů 
(Zlín) 

 

26.5. SEN 2019 
(Prusinovice) 

 

30.5.—2.6. Nabíječka 

Nový seniorátní kurátor má už plno práce 


