
2021 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ŘÍJEN  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady a plnění usnesení a zabýval pří-

pravou konventu 6.11.2021. 

SV byl informován o plánovaném předání agendy seniorátu náměstkovi 

seniora Michalu Voglovi dne 20. a 21.9.  

SV vzal na vědomí rozdělení seniorátní sbírky pro střediska Diako-

nie ve VMS. Středisko Cesta v Uherském Hradišti získá 7 %, Diakonie 

Valašské Meziříčí 32 % a Diakonie Vsetín 61 %. SV připraví návrh na řeše-

ní sbírek pro Diakonii na další období. 

SV vzal na vědomí, že byla nově zvolena staršovstva v Ratiboři, 

Huslenkách, Hošťálkové, Leskovci, Hodoníně, v Prusinovicích a v Rusa-

vě. V Ratiboři pověřil staršovstvo Petr Pivoňka. S  ostatními sbory se čle-

nové SV domluví. Novým kurátorem v Hodoníně se stal bratr Pavel Če-

chovský. 

SV vzal na vědomí, že došlo k předání sboru v Kyjově, Jablůnce, v Pržně 

a v Jasenné. Administrací Pržna pověřil senior Petr Pivoňka W. Jelinek, 

Jablůnky D. Hellera a Kyjova P. Čmelíka. 

SV projednal odvolání proti rozhodnutí ohledně dispenze pro volby 

staršovstva na Vsetíně, Dolním sboru. Michal Vogl byl pověřen formulací 

dopisu a domluvou setkání. 

SV podpořil žádosti o DARPy. Růžďka podává projekt „Sborové akce 

v moderním kabátu“ a Hošťálková „Rozvoj misijních aktivit“.  

SV doporučil k ordinaci bratry L. Čevelu a P. Kováře ze sboru Hošťál-

ková. 

SV souhlasí se smlouvou o pronájmu farního bytu v Rusavě. 

SV souhlasí se snížením počtu členů staršovstva v Uherském Hradiš-

ti z 9 + 4 na 7 + 3. 

SV vyhověl žádosti sboru Velká Lhota o stanovení úvazku budoucího 

kazatele na 100 %. 

SV vzal na vědomí, že předání sboru Zlín je plánováno na 4.10. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat do 

4.10. na adresu: Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské 

Hradiště, nebo na email: michal.vogl@seznam.cz.  

Zasedání SV se uskuteční 11.10. od 16.00 hodin. 

Pokoj Boží přeje      SV VMS 
 

 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Děkujeme, že sledujete, konáte 

a odvádíte vyhlášené sbírky. 

2) Pokud jste ještě nezaslali D. Fojtů 

informace pro přípravu konventu, 

učiňte tak obratem. Děkujeme. 

3) Letos se v rámci mikroprojektů roz-

dělí částka 94 444 Kč. Žádosti podá-

vejte do konce listopadu. Podrob-

nosti najdete na webu seniorátu. 

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) 




