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Seniorátní zpravodaj 

Východomoravského seniorátu ČCE 

KVĚTEN  

O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV projednal plnění usnesení a sdělení Synodní rady.  

SR pověřuje Jitku Voglovou jako pastorační pracovnici v Uherském 
Hradišti na plný pracovní úvazek na období od 1.5.2022 do 30.4.2024. 

SV doporučil tyto vhodné kandidáty z našeho seniorátu pro volby na 
synodu: Pro Církevní pastýřskou radu: Ivan Ryšavý (1. náhradník). 
Pro Oblastní pastýřskou radu III.: Eva Sovišová (2. náhradník). Pro 
Ústřední představenstvo JJ: Ludvík Pastyřík (1.-3. náhradník).  

SV se zabýval přípravou Seniorátní evangelické neděle, která se 
uskuteční 12.6.2022 v Růžďce. Těšit se můžete na Ondřeje Titěru 
(bohoslužby + přednáška), zkušenosti (a dobroty) Ukrajinců. V jedná-
ní je vystoupení Echa Zlín pod vedením L. Moravetze. Připravuje se 
také program pro děti i společné grilování. 

SV s vděčností zhodnotil Presbyterní konferenci, která proběhla v Zá-
dveřicích dne 24.4.2022 za účasti 36 presbyterů a presbyterek z 15 sbo-
rů VMS. Děkujeme zádveřickému sboru. 

SV vzal na vědomí zprávu o činnosti Diakonie Valašské Meziříčí za 
rok 2021. Vážíme si náročné práce střediska.  

SV souhlasí se stanovením výše kazatelských úvazků pro:  

Světlanu Greplovou na 75 % úvazek v Hodoníně (3 roky),  

Miroslava Jelinka na 100% úvazek v Kateřinicích (5 let), 

Miloše Vavrečku na 60% úvazek v Pozděchově (2 roky) a 

Michala Vogla na 100% úvazek v Uherském Hradišti (10 let). 

SV doporučuje, aby SR v těchto případech vydala pokyny k volbám. 

SV souhlasí s žádostmi o potvrzení volby: 

Štěpána Marosze za kazatele v Hošťálkové a Pavla Freitingera za 
kazatele na Velké Lhotě.  

SV souhlasí se zachování způsobilosti k ordinované službě pro Otu 
Mikoláše. 

SV doporučuje žádost Pržna o půjčku JJ na opravu oken kostela. 

SV projednával možnosti pořádání setkání manželských párů v našem 
seniorátu, které navrhuje Jiří Vlček ze Zlína. 

SV se znepokojením vzala na vědomí informace M. Vogla a L. Pastyří-
ka ze setkání SR, ÚCK se seniory a seniorátními kurátory v Herlíkovi-
cích. Ty se především týkaly návrhu na zrušení VMS, o kterém se de 
facto bude jednat na synodu ve Svitavách v rámci restrukturalizace 
církve.  

                                                                           Pokračování na druhé straně. 

Kontakty 

Seniorátní výbor Východomoravské-
ho 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 Michno-
vá, michnova.jaroslava@gmail.com 
tel. 777 093 564 (CMS) 

Úkoly pro nejbližší období: 

Ve dnech 19.-21.5. se ve Svitavách 

koná Synod ČCE. Prosíme vás o 

přímluvné modlitby.  

Věnujte zvýšenou pozornost dopisu 

seniora ze dne 26.4. o připravova-

ných změnách rozlohy a existence 

jednotlivých seniorátů ČCE, které 

se budou projednávat na synodu. 

Čekáme na vaše reakce!  

Do 20.5. je třeba odeslat sbírku 

HDL Jeronýmovy jednoty. 

Do 31.5. je třeba odvést 1/2 přede-

psané částky do Personálního fon-

du.  

Do 31.5. je třeba odvést 1/2 přede-

psané částky za pastoračního pra-

covníka ve sboru. 



 
 

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. 

Matouš 28:20  

Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.  

1. Korintským 15:20  

Jsem rád, že v Bibli máme čtyři vyprávění o Ježíšově životě, ne jen jedno. A když je čteme pozorně, tak si všim-

neme různých zajímavých detailů a drobností. Na jednu vás dnes upozorním: všimněte si závěru každého ze 

čtyř evangelií. To Matoušovo je jediné, které končí Ježíšovými slovy, přímou řečí. S těmito slovy nás evangelis-

ta Matouš „nechá“, když jeho vyprávění o Ježíšovi dočteme do konce. (Myslím, že – když budete mít někdy čas 

– určitě stojí za to si je přečíst jako jeden souvislý příběh, od začátku až do konce.)  

A když se na svět a na svůj život díváme z tohoto pohledu, jako by se proměňoval. Ano, je to stále ten náš svět: 

krásný i krutý, veselý i trpící, složitý i křehký a zranitelný, živý i umírající. Ale právě v něm je s námi Ježíš Kris-

tus, Bůh a člověk v jedné osobě. A to nejen po celý náš život, ale po celý život světa. Kristus byl vzkříšen, nezů-

stal mrtvý, ale dostal se do jiného, nového života (o kterém se nám tak těžko něco říká!). A ne proto, aby si jej 

sám pro sebe užíval, ale aby byl s námi, se světem, s lidstvem, s celým Božím stvořením. S námi všemi, kteří se 

rodíme, žijeme i umíráme, je ten Živý.  

Aleš Zapletal 

Materiály pro příští zasedání SV je třeba zaslat 
do 9.5. na adresu:  
Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01  
Uherské Hradiště,  
nebo na email: michal.vogl@seznam.cz        
 
Zasedání SV se uskuteční 16.5. od 16.30 h.  

Fotografie ze setkání presbyterů a pres-
byterek našeho seniorátu, které se usku-
tečnilo v neděli 24.4.2022 v Zádveřicích. 
Kázáním posloužil Pavel Šebesta.  
Přednášku na téma hledání finančních 
prostředků pronesl Dan Žárský, ředitel 
Diakonie Vsetín. 
Děkujeme bratrům a sestrám v Zádveři-
cích za jejich péči. 


