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Seniorátní zpravodaj 

Východomoravského seniorátu ČCE 

ČERVEN  

O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV projednal plnění usnesení a sdělení Synodní rady.  

 SR potvrdila volby Pavla Freitingera (Velká Lhota), Štěpána Marosze 
(Hošťálková). 

SR udělila pokyn k volbě Světlany Greplové (Hodonín), Michala Vogla 
(Uherské Hradiště), Miloše Vavrečky (Pozděchov), Miroslava Jelinka 
(Kateřinice). 

SR vyhověla žádosti Otakara Mikoláše na obnovení způsobilosti k or-
dinované službě. 

SV se zabýval přípravami Seniorátní evangelické neděle v Růžďce, kte-
rá se koná 12.6. Je pro vás připraven bohatý program. Přihlaste se s 
předstihem, a to do 3.6.  

SV doporučil sboru Praha Vinohrady, aby letos finančně podpořil Ho-
donín částkou 20.000 Kč. 

SV oslovil Jana Tkáčika, zda je ochoten stát se členem dozorčí rady Di-
akonie Valašské Meziříčí. J. Tkáčik souhlasí. 

SV podporuje žádosti o dary a půjčky JJ: Uherské Hradiště (80.000 Kč), 
Kateřinice (100.000 Kč), Vsetín DS (500.000 Kč), Střítež (1.000.000 Kč).                                                                           

SV souhlasí s žádostí Pržna o změnu počtu presbyterů. Zároveň dopo-
ručuje, aby sbor při příští volbě staršovstva uvažoval o navýšení počtu 
náhradníků.  

SV souhlasí s vydáním pokynu k volbě Otakara Mikoláše na 60 % úva-
zek ve sboru Vsetín HS. 

SV vzal na vědomí zprávu L. Pastyříka a P. Kulíka z vizitace sboru        
v Růžďce. Je to živé a aktivní společenství zahrnující všechny generace, 
otevřené pro své okolí.  

SV vzal na vědomí pověření staršovstva ve Zlíně Michalem Voglem.  

SV vzal na vědomí zprávu J. Palána o Seniorátních dnech mládeže, 
které se konaly 13.-15.5. v Huslenkách. Akce se po všech stránkách vy-
dařila. 

SV projednával vyjádření sborů k synodnímu návrhu nového rozložení 
seniorátů ČCE, za která sborům zpětně děkuje.  

SV se rozhodl, že na konventu VMS přednese návrh na podporu kan-
didátů na faráře i výpomocných kazatelů. 

 
Materiály pro příští zasedání, které se uskuteční 20.6. od 16.30 h    
ve Zlíně, je třeba zaslat do 13.6. na adresu:  
Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,  
nebo na email: michal.vogl@seznam.cz        

Kontakty 

Seniorátní výbor Východomoravského 
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 Michnová, 
michnova.jaroslava@gmail.com 
tel. 777 093 564 (CMS) 

Úkoly pro nejbližší období: 

Co nejdříve po 31.5. odešlete  Vámi 

vybrané dary na JJ, a to na účet seni-

orátu č. 2800909465/2010 s var. sym-

bolem 914100****. 

Do 14.6. odešlete návratku JJ na adre-

su: ep.duskovi@seznam.cz  

Seniorátní schůze JJ se koná 19.6.               

v Huslenkách. 

Do 30.6. odešlete celocírkevní sbírku 

na Diakonii ČCE, která se tradičně vy-

bírá  o Svatodušních svátcích. 

Nezapomeňte ani na sbírku pro hospic 

Citadela, kterou je třeba odvést do 

30.6. na seniorátní účet. 

Připomínáme i Sbírku solidarity sborů, 

která se má vykonat v červnu. 

Do konce června je třeba odvést 1/2 

seniorátních a celocírkevních repartic. 



Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, 

Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1:8) 

 

Seslání Ducha svatého. Dávná událost, na kterou nevzpomínáme jako na něco minulého, protože z ní žije-

me i my dnes. Vylití Ducha jako protržení přehrady naplněné Boží milostí a láskou. Žádný smrtící příval, 

ale naopak prameny vod živých. Život z Ducha jako jiná forma Boží blízkosti. Co to prakticky znamená? 

Text mluví o úkolu dosvědčovat, že Ježíš vstal z mrtvých, že jeho věc není pohřbena, že se naopak šíří. 

Taková byla i zkušenost první církve. Den za dnem se přidávali další a další. Z malé hrstky ustrašených 

učedníků vzniklo obrovské celosvětové společenství církve Kristovy. Dar Ducha není pro jednotlivce, ale 

pro společenství. Různá obdarování Ducha jsou přece ke společnému prospěchu, ne proto, aby se jimi 

mohl jedinec chlubit. 

Všude tam, kde vzniká církev je při díle Duch svatý. Tam, kde jsme spolu v lásce, kde hledáme porozumě-

ní navzdory různosti, kde se zastáváme slabých. Působení Ducha Božího rozpoznávala církev silně 

v jednáních velkých církevních sněmů, kde byly přijímány náročné věroučné formulace o Bohu, jeho Synu 

Ježíši Kristu, o Duchu svatém i o člověku. Kde se vedly zápasy o identitu církve, o její vyznání. 

Z tohoto procesu nejsme vyňati. I my jdeme třeba až na sám konec země se svědectvím o Ježíši Kristu, 

našem Pánu. I my dobře vnímáme, že právě tam, kde jsme spolu v lásce je Bůh opravdu při díle. I my dě-

kujeme Duchu svatému za schopnost zachovat jednotu, i když se v pohledu na různé věci tolik lišíme. Ta-

ké my zápasíme o správnost vyznání. Třeba i na synodu. Je ovšem potěšením, že na tom zatím posledním 

zasedání nešlo nakonec o zápas v řecko-římském stylu ani kvůli existenci komise pro stanovisko k LGBT 

ani kvůli otázce hranic seniorátů, ač jsme se toho mnozí obávali. Šlo o společné hledání toho, co je pro na-

ši církev dobré. Nevíme, která rozhodnutí byla ta správná, to potvrdí čas. Jisté je, že byl Duch svatý při 

díle. Přeji všem zaslíbenou sílu Ducha. 

                               

                         Michal Vogl, senior VMS 

Vlevo dole: Noví kazatelé, kteří byli předsta-
veni v rámci bohoslužeb na synodu ve Svita-
vách. 

Vpravo nahoře: Seniorátní dny mládeže             
v Huslenkách. 

Vpravo dole: Setkání učitelů NŠ ve Zlíně. 


