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O čem také jednal seniorátní výbor?
SV projednal sdělení Synodní rady, různé technické záležitosti
a situace ve sborech našeho seniorátu.
SV s potěšením přijal zprávu, že O. Mikoláš byl zvolen na 0,1 úvazku na vsetínském Horním sboru. SV postupuje žádost o potvrzení
volby na SR.
SV projednal plán vizitací na první polovinu roku 2016. Navrhl následující termíny (budou případně upřesněny po dohodě s konkrétním
sborem): P. Pivoňka s V. Buzek vykonají vizitace v Jablůnce (28.2.), Pržně
(3.4.) a v Prusinovicích (8.5.). I. Ryšavý a S. Greplová pojedou do Stříteže
(10.4.).
SV jednal o volbě nového SOMu. Stanovil počet jeho členů na 6
a počet náhradníků na 3. Sedmým členem bude virilní člen určený
seniorátním výborem.
SV jednal o pořádání jarního kursu pro předčitatele kázání. Kurs
se uskuteční 15.—17.4. ve středisku Sola Gratia. SV si rozdělil úkoly
při zajištění kursu. Vedení bude mít na starosti Ivan Ryšavý a Světlana
Greplová. SV se dohodl, že seniorát uhradí pobyt, jídlo si uhradí sami
účastníci a o cestné budou požádány sbory, které vyšlou své předčitatele.
Podobný model je obvyklý i při jiných kursech pořádaných naší církví.
SV se vrátil k tématu kursu pro seniory. Požádal seniora Petra Pivoňku, aby oslovil některé vhodné osoby, které by mohly převzít péči
o zajištění dalších ročníků kursu.
Pokračování na druhé straně

Úkoly pro nejbližší období
1) Vzít na vědomí změnu seniorátního účtu. Informace jsou na druhé
stránce. Děkujeme.
2) Seniorátní výbor doporučuje sborům zabývat se při jednáních staršovstva usneseními synodu naší
církve, jak jsou k dispozici ve sborové zásilce.
3) Je vhodné začít chystat rozpočty
a shromažďovat údaje k vyplnění
sborové statistiky.
4) Ve dnech 18.—25.1.2016 se uskuteční týden modliteb za jednotu
křesťanů. Mottem nadcházejících
společných modliteb věřících je
citát „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“ (srov. 1P 2,9).
5) Ve dnech 25.1.—29.1. se koná farářský kurs v Praze. Tématem je
„Svoboda a odpovědnost“. Prosíme staršovstva, aby umožnila farářům (farářkám) účast na kursu.

Ze setkání mládeže na Vsetíně 8.1.2016.

SV se zajímal o průběh příprav seniorátní evangelické neděle.
Informace podal Michal Vogl. Definitivní program bude hotov v únoru. Připomínáme, že SEN bude 29.5. v Kateřinicích.

seniorátní výbor Východomoravského
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín

Setkání učitelů NŠ bude 12.3. Hostem bude Pavlína Žambochová
z Hošťálkové.

senior:
Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz,
tel. 739 244 720

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat
do 2. 2. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo
na email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční tentokrát
v úterý 9.2. od 16.45 hodin ve Zlíně.

seniorátní kurátor:
Vladimír Buzek, vbuzek@tiscali.cz,
tel. 774 852 687

S přáním všeho dobrého v novém roce

Seniorátní výbor VMS

Kontakty

seniorátní účetní:
Hana Zbránková, Hana_Zbrankova@seznam.cz
tel. 605 465 545
seniorátní pastorační pracovník:
Pavel Balusek, pbalusek@seznam.cz
tel. Bude upřesněn (CMS)

Mládež, volba SOM - 8.1. Vsetín
Na setkání mládeže se sešlo asi 60 mladých lidí. Přišli kvůli
sdílení, společnému zpěvu, volbě SOMu a programu. Ten
letos za liptálské připravila farářka Mária Jenčová a mnohé
oslovil svou srozumitelností a zaměřením - myšlenku, aby
naše světlo svítilo před lidmi, jsme si všichni odváželi domů a budeme na ni jistě myslet v následujících dnech.
Uskutečnila se též volba nového SOMu. Jako členové byli
zvoleni: Matěj Halaš, Lubomír Hrbáček, Richard Jenčo, Tomáš Uličník, Samuel Vaculík a Oskar Vogl. Ženský element je zastoupen alespoň mezi náhradníky. Byli zvoleni:
Adéla Slováčková, Vendula Tajzlerová a Tomáš Trojan.
mv

Nový seniorátní účet
Nový seniorátní účet je veden u Fio
banky a má číslo:

2800909465/2010
Všechny platby, prosím, posílejte již na
tento nový účet.
Dosavadní bankovní účet ERA je
platný pouze do 16.1.2016.
Po uplynutí této doby budou všechny
platby ze zrušeného účtu vraceny zpět.

Sbormistrovský kurs

Hudební sekce a další účastníci setkání mládeže na Vsetíně
8.1.2016.

Uskuteční se: 19. – 21. 2. 2016
Místo konání kurzu: středisko
Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
Přednášející: farář Daniel Heller
(liturgie) a Ladislav Moravetz
(sbormistrovství)
Tento kurzu je určen především hudebním amatérům, kteří mají zájem
o vedení pěveckého sboru a potřebují získat základní informace, týkající se dirigování, metodiky nácviku sboru, rozezpívání nebo volby
repertoáru pro bohoslužebné účely
v jednoduchém obsazení.

