
2021 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

BŘEZEN  

O čem také jednal online seniorátní výbor? 

SV projednal sdělení Synodní rady. Obzvlášť se věnoval informacím 

z jednání synodní rady se zástupci seniorátů. 

SV projednal zápis a usnesení konventu. 

SV se zabýval podnětem ohledně bezpečnosti práce ve sborech VMS.   

SV pověřil P. Pivoňku, aby se dotázal synodního seniora na to, jak jed-

ná vedení církve se státem o možnosti konat bohoslužby v situaci pande-

mie. P. Pivoňka předá synodnímu seniorovi i podněty z našeho seniorátu. 

SV doporučil žádost o prodloužení služby Petra Maláče ve věznici 

Mírov. Také souhlasí s žádostí o opakovanou volbu do 30.6.2022 ve sboru 

Hošťálková. 

SV schválil dodatečné změny v dokumentaci k volbě Vladimíra Píra 

v Jablůnce. 

SV schválil žádost o prodloužení pověření pastorační pracovnice 

Jitky Voglové v Uherském Hradišti od 1.5.2021 do 30.4.2022. 

SV vzal na vědomí, že volba P. Pivoňky ve Zlíně proběhne formou jme-

nování SR. Stejně tak v případě volby J. Palána v Huslenkách. 

SV se zabýval možností využití seniorátní licence ZOOM pro sbory. 

Další informace sdělí M. Vogl na pastorálce. 

Materiály pro příští zasedání seniorátního výboru je třeba zaslat do 

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

petrpivonka@volny.cz. Zasedání SV se uskuteční 22.3. od 16.30 hodin. 

Boží požehnání do práce ve sborech     Seniorátní výbor VMS 
 

 

Úkoly pro nejbližší období 
 

1) Výkaz hospodaření vyplňte do 

31.3. Do stejného data má být vy-

plněná i online tabulka práce fará-

řů a farářek pro seniorát či celou 

církev. 

2) Nezapomeňte na sbírku na tisk 

a jinou publikační činnost. Má být 

vykonána v postním období. 

 S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá 

učený nikdo ani ve škole.“  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, 

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) 


