Seniorátní zpravodaj

2022

Východomoravského seniorátu ČCE

LEDEN
O čem také jednal seniorátní výbor?
SV projednal sdělení Synodní rady a plnění usnesení.
SV s bratrem synodním seniorem Pokorným naplánoval termín
instalace. Instalace seniorátního výboru VMS se bude konat v neděli
20.3. v Uherském Hradišti. Všichni jste srdečně zváni!
SV projednal podané žádosti na mikroprojekty. Částečně vyhověl
všem devíti žádostem.

Úkoly pro nejbližší období:
Odvést vánoční sbírku na bohoslovce
a vikariát.
Pomaličku se seznamovat s novým
Evangelickým zpěvníkem.

SV stanovil termín pověření staršovstva v Hodoníně (12.2.), a připravuje termíny pověření staršovstev v Uherském Hradišti a na Rusavě.
SV dohodl termíny vizitací na rok 2022 se sbory v Pozděchově
(13.2.), Huslenkách (13.3.), Růžďce (1.5.), Jasenné (16.10.) a na Rusavě
(16.10.).
SV přijal zápis a usnesení konventu VMS.
SV schvaluje žádost sboru v Hošťálkové na 100% úvazek pro nového kazatele. Od 1.7.2022 by měl na sbor nastoupit Štěpán Marosz.
SV projednal administraci Hodonína, které se od 1.2.2022 ujme Petr
Kulík.
SV schválil pachtovní smlouvu sboru v Jasenné s obcí.
SV nedoporučil žádost Marka Ryšánka o obnovu způsobilosti k ordinované službě v ČCE.
SV vzal na vědomí, že novou kurátorkou v Ratiboři se stala Růžena
Hříbková.
SV schválil žádost sboru ve Valašském Meziříčí o prodloužení pověření pastoračního pracovníka Libora Nejedlého do 31.12.2022.
SV schválil žádost sboru Vsetín, Horní sbor o prodloužení pověření
pastorační pracovnice Zdeňky Poláškové do 31.3.2024.
SV s radostí přijal zprávu, že Ota Mikoláš od 1.12.2021 opět mohl nastoupit do služby.
SV schválil žádost Ivana Ryšavého o obnovení způsobilosti k ordinované službě.

Materiály pro příští zasedání SV je třeba zaslat do 10.1. na adresu:
Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,
nebo na email: michal.vogl@seznam.cz
Zasedání SV se uskuteční 17.1. od 16.30 hodin.
Přejeme vám požehnaný rok 2022. SV VMS

Přijměme povzbuzení
do našich osobních životů
i do naší sborové práce.
Pán Ježíš praví:
Všichni, které mi Otec dává,
přijdou ke mně;
a kdo ke mně přijde,
toho nevyženu ven. (Jan 6:37)
Heslo Jednoty bratrské pro rok 2022.

Kontakty
Seniorátní výbor Východomoravského
seniorátu ČCE, Jana Blahoslava 419,
686 01 Uherské Hradiště
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)

