
2021 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

O čem také jednal online seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady.  

SV projednal přípravu online konventu 30.1. od 8.30. i zkoušky 23.1. 

SV schválil dodatečné žádosti dotací na mikroprojekty. Střítež obdr-

ží 11205 Kč, Růžďka 5337 Kč a Kyjov 5603 Kč.   

SV schválil předběžně nové termíny seniorátních akcí. Presbyterní 

konference se přesouvá na 30.5. Bude v Zádveřicích. SEN 2021 bude 19.9. 

v Uherském Hradišti. Bližší informace přijdou mailem. Vzhledem k pan-

demii může dojít i k úpravě termínů. Též záleží na datu synodu. 

SV projednal zápis z jednání dozorčí rady Diakonie Valašské Meziříčí. 

SV s potěšením vyslechl zprávu o působení Jana Krupy ve sboru Vel-

ká Lhota. Bylo to radostných a požehnaných 18 let. Děkujeme. 

SV vzal na vědomí, že se už několik sborů připojilo k záměru natočit 

krátká videa ze života sborů v našem seniorátu. Lze použít i materiál 

z minulých let, kdy jsme nebyli omezeni pandemií. 

SV souhlasí se směnnou smlouvou na pozemky v Hrubé Vrbce. 

SV odsouhlasil žádosti o opakované volby Jiřího Palána v Huslenkách 

i Petra Pivoňky ve Zlíně. Též schválil žádost o volbu Vladimíra Píra 

v Jablůnce. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat do 

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

petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 22.2. od 16.30 hodin. 

Hodně zdraví a síly přeje      Seniorátní výbor VMS 
 

 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Je čas na vyplnění evidenčního 

dotazníku (do 28.2). Výkaz hospo-

daření má být do 31.3.  

2) Do sborů byla zaslána upravená 

tabulka s přehledem celocírkev-

ních i seniorátních plateb. 

3) Povzbuďte mládež k online akcím. 

Vše na tomto světě se dá napravit jemným teplem lásky. J. A. Komenský  

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 

tel. 777 093 564 (CMS) 


