
2022 
Seniorátní zpravodaj 

Východomoravského seniorátu ČCE 

DUBEN  

O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV projednal plnění usnesení a sdělení Synodní rady.  

SV připravoval Presbyterní konferenci, která se uskuteční v neděli 
24.4. od 9.30 hodin v Zádveřicích. Hlavním řečníkem bude Dan Žár-
ský, který promluví na téma „Jak na dotace pro sbory“.  

SV zahájil rozhovor ohledně možnosti získat fundraisera pro náš se-
niorát.  

SV s vděčností přijal zprávu M. Vogla a L. Pastyříka z vizitace sboru 
v Huslenkách. Je to sbor s přátelskou atmosférou, dobře vedený fará-
řem a staršovstvem, odhodlaný čelit výzvám spojeným se samofinan-
cováním. 

SV souhlasí se zřízením věcného břemene mezi ČEZ a sborem v Rů-
žďce. 

SV souhlasí s žádostí sboru v Uherském Hradišti o prodloužení pově-
ření pastorační pracovnice Jitky Voglové na další 2 roky. 

V sobotu 30.4. od 9.00 h se ve Zlíně uskuteční seniorátní setkání 
učitelů NŠ. Přednášet bude Veronika Blažek Iňová na téma „Na hodi-
ně s Abrahamem.“ Pozvánku jste dostali do sborů. 

Pavel Šebesta zahájil svou službu nemocničního kaplana v Baťově 
nemocnici ve Zlíně. Kontaktovat jej můžete na tel. 731 140 734. 

L. Pastyřík dne 20.3. pověřil nově zvolené staršovstvo na Rusavě.  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování na druhé straně 

Úkoly pro nejbližší období: 

Věříme, že se všechny sbory seniorátu 

zapojily do postní sbírky vyhlášené 

Diakonií na pomoc Ukrajině.   

Nezapomeňte na celocírkevní sbírku 

na tisk ČCE a jinou publikační činnost.       

Dne 9.3. jsme obdrželi dopis z ÚCK, 

který se týkal Změny statutu Fondu 

klidného stáří a možnosti přispívat do 

tohoto fondu. Projednejte jej na 

staršovstvu.    

Informace o hospodaření sborů měly 

být vyplněny do 31.3. Děkujeme 

sborům, které tak učinily. Ostatní 

prosíme o nápravu obratem.  

Žádosti o dar z Jeronýmovy jednoty je 

třeba zaslat do 30.4. seniorátnímu                          

výboru. 

V neděli 20.3. od 16.00 hodin              
se v Uherském Hradišti konalo 
pověření seniorátního výboru a 
SOMu. Bohoslužby vedl synodní 
senior.  
Pověření seniorátního výboru měl 
na starosti synodní kurátor. Nové 
členy SOMu pověřil bratr senior.  
Děkujeme sboru v Uherském 
Hradišti za veškerou péči o hosty z 
různých koutů seniorátu. 

Materiály pro příští zasedání SV  
je třeba zaslat do 18.4. na adresu:  
Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 
686 01 Uherské Hradiště,  
nebo na email:  
michal.vogl@seznam.cz        



 
VEZMI, PANE, ŽIVOT MŮJ 

1. Královská 19,1-13a 

Eliáš prchá, aby si zachránil život. Pak mu došly síly. „Mám toho 

dost, už nechci dál...“ „Vezmi, Pane, život můj...“. „Nejsem lepší, 

než moji otcové, nezasloužím si víc tvé péče, žádný záblesk na lepší 

časy.“ Leží na zemi, nevidí smysl další cesty, nemá na další krok, 

vzdal další boj. Je v zajetí deprese, vyčerpaný jako jsme vyčerpaní 

my z věčných lockdownů, ze samolibých politiků, obav o budouc-

nost Ukrajiny a celého světa.   

Jsme vyčerpaní, toužíme po klidnějších časech a taky nám dochá-

zejí síly, odvaha, trpělivost i naděje. Prorok chce zemřít. A zdá se, 

že to Bůh akceptuje, neokřikuje ho, nevyčítá. Už už to vypadá, že 

Eliáš vstoupí do „údolí stínů smrti“ – a tu zazní Bož hlas: „Vstaň a 

jez!“ Bůh je zde. V našem vyčerpání, kdy už možná ani nemůžeme 

spát, v našem strachu, obavách, ve chvílích, kdy nám děs svazuje 

nohy a od vyčerpání nás brní konečky prstů, v té chvíli, kdy ležíme 

bezmocně na zemi pod trnitým keřem a toužíme po tom, aby přišel 

konec, nás Bůh oslovuje.  

I my si mnohdy říkáme: Nemá to smysl… a utíkáme na poušť. Jsme 

bezbranní a uléháme pod trnitý keř. Možná nám ale právě v tu 

chvíli Pán Bůh jemně klepe na rameno, posílá k nám posla, který 

přináší chléb a vodu, a říká: Tak se najez a pojď, protože je před 

tebou ještě dlouhá cesta. Ještě pro tebe mám úkol. Ještě tě tady na 

zemi potřebuju. Zní to možná bláznivě, když slyšíme: Ty, který jsi 

všechno vzdal, ty, který chceš už jen spát, protože na víc nemáš 

chuť ani energii, pojez, napij se a vstaň.  

Eliáš ani my nevidíme na další krok, natož za zatáčku, ale Bůh vidí 

dál. Až k hoře Oreb, kde Eliáš vylil Bohu své srdce a kde se mu Bůh 

zjevil v pokoji, který přichází po bouři a zemětřesní. Až na Golgotu, 

kde i kvůli nám vložili Ježíši na hlavu trnovou korunu a kde za nás 

Kristus položil svůj život.                                   Lenka Freitingerová 

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) 


