
2021 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

PROSINEC  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady a plnění usnesení. 

SV naplánoval presbyterní konferenci na 24.4.2022 do Zádveřic 

a setkání kurátorů a místokurátorů na 2.10.2022 do Růžďky. Po-

drobnosti budou včas sděleny. 

SV projednal plán vizitací na příští rok. Měla by být vykonána vizitace 

v Pozděchově, Rusavě, Růžďce, Jasenné a Huslenkách. Členové SV se do-

mluví se sbory. 

SV stanovil termíny zasedání na další období takto: 17.1., 21.2., 21.3., 

25.4., 16.5. a 20.6.  

SV vzal na vědomí, že je třeba ještě pověřit staršovstva v Uherském 

Hradišti, Rusavě a Hodoníně. 

SV schválil smlouvu o prodeji pozemku v Hrubé Vrbce. 

SV vzal na vědomí změnu kurátora v Kroměříži. Nově jím je Martin 

Kolář. Novou kurátorkou Uherského Hradiště je Jitka Hrdinová.  

SV vzal na vědomí zprávu o vizitaci v Leskovci, kterou podali M. Vogl 

a  L. Pastyřík.  

SV schválil dodatek k povolací listině Radka Hanáka. Ten se násled-

ně od 1.12. stal farářem v Růžďce. 

SV schválil doporučení žádosti o pokyn k volbě pro P. Freitingera 

za faráře ve Velké Lhotě od 1.8.2022 do 31.7.2029. 

SV vzal na vědomí, že v době pracovní neschopnosti J. Malého vypomá-

hají ve sboru Vizovice bratři Jan Krupa, Pavel Balusek a Jiří Pejla. Děkuje-

me za jejich službu a přejeme 

Jiřímu Malému brzké uzdravení. 

Materiály pro příští zasedání 

SV je třeba zaslat do 10.1. na ad-

resu: Michal Vogl, Jana Blaho-

slava 419, 686 01 Uherské Hra-

diště, nebo na email: 

michal.vogl@seznam.cz Zase-

dání SV se uskuteční 17.1. od 

16.30 hodin. 

Radostný Advent    SV VMS 
 

 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Před koncem roku doporučujeme 

kontrolu vykonaných a odvedených 

sbírek, zaplacení repartic a perso-

nálního fondu. 

2) Na Hod Boží vánoční se koná sbírka 

na bohoslovce a vikariát. 

3) Prožijte radostné svátky a dbejte na 

zdraví své i druhých. 

Kontakty 

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

 

senior: 
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) Tři synodní... 

Z instalace nové synodní rady 

v sobotu 20.11. v Brně 


