
2020 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

PROSINEC  

O čem také jednal seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady. 

SV vzal na vědomí, že se konvent v prosinci neuskuteční.  

Seniorátní výbor sjednotil praxi drobných dárků při kulatinách farářů.  

SV se zabýval možnostmi konání pastorálky 14.12.2020. 

SV rozhodl o konání presbyterní konference 14.2.2021. Měla by se 

uskutečnit v Zádveřicích. Vedle navázání na letošní téma se bude zabývat 

i rozvojovými plány sborů.  

SV odsouhlasil žádost o prodloužení pověření pastoračního pracovníka 

Libora Nejedlého ve Valašském Meziříčí. 

SV odsouhlasil žádost Jana Lukáše o zapsání na seznam bohoslovců 

a nástup do vikariátu. 

SV hovořil o větších možnostech konání bohoslužeb i v době pande-

mie a o lepší informovanosti sborů o krocích vedení církve v této věci. 

SV odsouhlasil návrh M. Vogla na dobrovolné vytvoření krátkých vide-

omateriálů ze sborů, které by se mohly stát součástí společné prezentace 

na příští seniorátní evangelické neděli. Podrobnosti přijdou mailem. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat do 

7.12. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063, 760 01 Zlín, nebo na email: 

petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 14.12. od 16.30 hodin. 

Požehnaný adventní čas přeje      Seniorátní výbor VMS 
 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Prosíme o kontrolu, zda jsou odve-

deny všechny vykonané sbírky. 

Také myslete na platby repartic 

a do personálního fondu.  

2) Na Boží hod vánoční se koná sbír-

ka na bohoslovce a vikariát. 

3) Prožijte požehnaný Advent. Ať se 

daří nový rozjezd práce. 

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, Ha-

na_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 

„Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž 

vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A 

naopak tma nemá sil aby odstranila světlo.“ 

 

„Knihy jako největší přátelé rády s námi rozmlouvají, 

o čemkoli s námi upřímně a jasně a bez přetvářky ho-

voří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, 

utěšují a jako přítomné nám předvádějí věci našemu 

zraku velmi vzdálené. Ó, podivuhodná je moc, vzneše-

nost a přímo jakási božskost knih.“ 

 

Z myšlenek J. A. Komenského 


