Seniorátní zpravodaj
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Východomoravského seniorátu ČCE

L I S TO PA D
O čem také jednal seniorátní výbor?
SV projednal sdělení Synodní rady a plnění usnesení. Zejména potvrzení volby A. Zapletala za jáhna v Pržně, konání mimořádného synodu
20.11. v Brně a slavnostního představení nového evangelického zpěvníku.
SV měl příležitost k rozhovoru s Markem Ryšánkem ohledně jeho
případného působení v naší církvi.
SV naplánoval a uskutečnil vizitaci v Leskovci 31.10.
SV doporučil na konvent návrh, který předpokládá zachování sbírky
na Hospic Citadela i sbírky na ostatní střediska Diakonie i po spojení
dvou středisek ve Valašském Meziříčí v jedno.
SV vzal na vědomí různé události v seniorátu, hlavně předání sboru
ve Zlíně, jednání zástupců SV na Vsetíně, Dolním sboru, instalaci Lenky
Freitingerové farářkou v Jasenné, volbu staršovstva v Uherském Hradišti.

Úkoly pro nejbližší období
1) Do konce listopadu je třeba odeslat
sbírku na střediska Diakonie.
2) V průběhu listopadu vykonejte sbírku na JTD. Děkujeme.
3) Pamatujte na žádosti o mikroprojekty do konce měsíce. Podrobnosti
najdete na webu seniorátu.

SV doporučil pro podporu z Partnerhilfe Otakara Mikoláše.
SV souhlasí s žádostí J. Palána o udělení tříměsíčního studijního volna.
SV odsouhlasil smlouvu o výměně pozemků v Růžďce.
SV udělil dispenz pro volby staršovstva na Vsetíně, Dolním sboru pro
Petru Pávovou.
SV souhlasí se smlouvou o prodeji pozemků v Zádveřicích a se
změnou nájemní smlouvy na
faře.
SV schválil žádosti z Valašského Meziříčí o poskytnutí půjčky
z JTD ve výši 100 tisíc a půjčky ze
seniorátních prostředků ve výši
120 tisíc.

Loučení a Petrem Pivoňkou při
pastorálce ve Zlíně

Materiály pro příští zasedání
SV je třeba zaslat do 8.11. na adresu: Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště, nebo na email: michal.vogl@seznam.cz. Zasedání SV se uskuteční 15.11. od 16.30
hodin.
Požehnání Boží

SV VMS

Seniorátní kurátor L. Pastyřík
pověřil staršovstvo v Leskovci

Kontakty
Seniorátní výbor Východomoravského
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín
náměstek seniora:
Michal Vogl, michal.vogl@seznam.cz,
tel. 734 262 372
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)

