
2018 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

KVĚTEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV probral sdělení Synodní rady, žádosti a situace ve sborech seniorátu. 

Senior Petr Pivoňka informoval SV o setkání zástupců seniorátních 

výborů se synodní radou. Byly představeny některé výstupy ze strate-

gické komise. Věnoval se čas nové koncepci pastýřské služby. Kaplani by 

měli mít opět možnost vést svatební shromáždění. Pravděpodobně nás 

čeká zvýšení odvodů na celocírkevní repartice i rychlejší nárůst odvodů 

do personálního fondu. Pokračují práce na novém zpěvníku i nové agen-

dě. 

SV vyzývá sbory, aby v případě, že budou vypravovat autobus na oslavy 

100 let naší církve, nabídly volná místa sousedním sborům.  

SV se zabýval přípravami voleb do seniorátního výboru. Budou se 

volit zástupci z řad presbyterů či presbyterek a také zástupce seniora. 

SV projednal přípravy SEN 2018. Seniorátní evangelická neděle bu-

de 10. června na Vsetíně, Dolním sboru. Tématem bude „S kalichem 

a Biblí ve znaku“. Připraven je zajímavý program a srdečně k němu zve-

me. Pozvánka je součástí zpravodaje a přijde i samostatně mailem. 

SV se zabýval situacemi na sborech. Projednal zejména otázky admi-

nistrace Jablůnky i zprávu z vizitace Kyjova a Zádveřic. 

SV schválil žádost Liptálu a Uherského Hradiště o půjčku z nově 

zřízeného fondu. 

Pokračování na druhé straně 

 

 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Připomínáme, že do konce května 

je potřeba vykonat sbírku darů JJ a 

odeslat ji na patřičný účet. Do 11. 

června je třeba odeslat také ná-

vratku, která je na seniorátním 

webu.  

2) O svatodušní neděli 20.5. vykoná-

me na sborech celocírkevní sbírku 

na Diakonii.  

3) Nejpozději do 3.6. ať se nahlásí 

zájemci o účast a o oběd na seni-

orátní evangelické neděli na adre-

su michal.vogl@evangnet.cz. Roz-

šiřujte informace o tomto setkání 

10. 6. 2018. 

4) S předstihem připomínáme, že 

seniorátní shromáždění JJ se bude 

letos konat 17.6. ve Velké nad Ve-

ličkou. 

5) Mysleme na jednání synodu, které 

začne 31.5. 

Z maďarsko-českého koncertu duchovní hudby 4.4. 2018 ve Zlíně. 



Myšlenky Jana Ámose Komenského: 
 
 

„Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi 
mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati 
na věky. Mluv služebníku svému a 

dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, 
a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a 

dej, ať nesu: obrať mne, k čemu 
chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co 

chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem 
já ničímž, aby ty sám všecko byl.“  

 
 

„Nechci nikomu nic vyčítat, nikoho 
kárat pro jeho chyby ani nikoho pří-
mo či nepřímo urážet. Vím totiž, že 
nikdo nechybuje proto, že by chy-

bovat chtěl (a proč by kdo také 
chtěl?), vím, že s temnotami není 
třeba nijak zvlášť bojovat, neboť 

přinese-li se Světlo, ustoupí samy.“ 
 
 

„Bůh zajisté chce, aby mezi námi 
byla namísto násilí láska, namísto 

hádek prostota víry, místo roztržek 
společná snášenlivost.“ 

 
 

„Nemilovat knihy znamená nemilo-
vat moudrost. Nemilovat moudrost 
však znamená stávat se hlupákem.“  

SV požádal Vladimíra Buzka, aby se domluvil na termínu pověře-

ní staršovstva v Kateřinicích. 

SV odsouhlasil prodej pozemku v Prusinovicích. 

SV projednal a odsouhlasil žádost o potvrzení volby jáhna Radka 

Hanáka v Růžďce.  

SV vzal na vědomí, že po dobu pobytu faráře Krupy v lázních ho 

bude zastupovat Lenka Freitingerová.  

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat 

do 21. 5. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na 

email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční v pondělí 

28.5. od 16.45 hodin ve Zlíně.  

 

S přáním požehnaných svatodušních svátků        SV 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) 


