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O čem také jednal seniorátní výbor?
SV projednal sdělení Synodní rady. Schválila kandidaturu Bronislava
Czudka na místo faráře na Vsetíně, Dolním sboru na plný pracovní úvazek na dobu určitou od 1.7.2019 do 30.6.2021. O vedení volby bude požádán Petr Maláč.
SV vyslechl informace seniora Petra Pivoňky ze setkání seniorů
a seniorátních kurátorů v Sola Gratia: Vedla se debata o cestném pro
výpomocné kazatele, o určování výše úvazků do budoucna, kde podkladem budou evidenční dotazníky. Hovořilo se o našem návrhu ohledně
zřízení funkce koordinátora personálního plánu ČCE. Na synod se chystá
schvalování místa faráře pro duchovenskou službu—navrhován bude
Zvonimír Šorm. Tím by mohl být problém zatím vyřešen.
Diskutovalo se o profesionalizaci JJ, o mikroprojektech, o volbě předsednictva synodu a o prohlášení synodu ke klimatické změně. Nové informace se týkaly vývoje personálního fondu, který bude navýšen na 160
tisíc v příštím roce a na 200 tisíc v dalších letech.
Seniorátní výbor požádal M. Vogla, aby navrhl SOMu pro příští období vypracování mikroprojektu. SV vzal také na vědomí, že seniorátní účetní H. Zbránková připravila smlouvy na letošní mikroprojekty
k podpisu, a že překontrolovala výkazy hospodaření za všechny sbory
VMS. Ty jsou v pořádku a jsou uzavřeny.
Pokračování na další straně

Úkoly pro nejbližší období
1) Prosíme sbory o kontrolu, zda jste
odevzdali všechny potřebné dokumenty (evidenční dotazníky, zprávy z výročních shromáždění…).
2) Pracujte na staršovstvech na odpovědích do dotazníku ohledně
nových bohoslužebných formulářů. Termín pro zaslání je do 30.6.
3) Vezměte sborové konfirmandy a
přijeďte na setkání 10.—11.5. do
Jasenné.
4) Nezapomeňte se nejpozději týden
před akcí přihlásit na SEN v Prusinovicích. Zejména jde o počty
obědů a o počet dětí, které se budou účastnit jednak rodinných bohoslužeb, ale také loutkářské dílny. Přihlášky
zasílejte na adresu: michal.vogl@seznam.cz
5) SV prosí o modlitební
podporu za zdárný průběh synodu naší církve,
který se bude konat v
Praze od 16. do 18.5.

SV projednal dotazník k novým bohoslužebným formulářům,
který vypracoval M. Vogl. Dotazník bude rozeslán na sbory k vyplnění. Jde o jednoduchý úkon, který je možné udělat buď přímo na staršovstvu nebo lze vyplnit dotazník na papír a následně informace navstupovat do počítače. Seniorátní výbor potřebuje v tomto případě informace elektronicky. Termín pro vyplnění je do 30.6.2019.
SV vzal na vědomí, že v Hošťálkové byli zvoleni dva náhradníci
staršovstva. Budou pověřeni L. Pastyříkem nebo P. Trusinou v termínu, který si domluví s kurátorkou sboru.
SV vzal na vědomí, že v Liptále bylo zvolené nové staršovstvo. Jednou
z možností pověření je vizitace 12.5., ale záleží na dohodě se sborem.
SV požádal L. Pastyříka o pověření dvou náhradníků staršovstva
ve Zlíně. Pověření se uskuteční 30.6.
Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat
do 13. 5. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na
email: petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 20.5. od 16.30
hodin ve Zlíně.
Boží posilu do práce přeje

Kontakty
seniorátní výbor Východomoravského
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín
senior:
Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz,
tel. 739 244 720
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)

Seniorátní výbor VMS

Pane Bože,
tolik zla a nespravedlnosti, lží a křivd,
tolik válek a nepřátelství,
tolik mučených lidí a zneužívaných dětí…
A tvůj Syn, náš dobrý Pán, řekl, že je mu dána
veškerá moc na nebi i na zemi.
A mou mysl zaplavují pochybnosti,
zda to opravdu platí.
Zda tvůj svět nebude napořád vydán chamtivosti mocných,
zda tvé lidstvo nebude stále v područí válečníků
a mír nikdy nenastane,
zda tvá pravda nebude navždy pošlapávána.
Přiznávám se k takovým pochybám,
nezatajuji je před tebou.
Ty jediný je můžeš rozptýlit.
Proto tě prosím o tvého Ducha:
Abych porozuměl,
že tvé vítězství bylo vítězství kříže,
tvá láska a pravda že vítězí nad lží a nenávistí.
Obnov ve mně důvěru a jistotu,
abych se naučil pochybovat jen o svých pochybnostech
Pavel Filipi (z knihy modliteb Vždyť se mnou jsi ty…)

