
2023 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 

ÚNOR  

 

O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV vzal na vědomí sdělení synodní rady, která se týkala např. elek-
tronického vyplňování a schvalování evidenčních dotazníků, dovole-
ných v tomto roce, příprav synodu, ale také Mezinárodních dnů proti 
rasismu.   

SV vzal s vděčností na vědomí informaci o zvolení paní Ing. Hany 
Sklenářové novou ředitelkou Diakonie ČCE.  

Členové SV se 13.– 14. 1. sešli s členy SR k jednání na středisku Sola 
Gratia. Hovořilo se o aktuálních radostech i starostech ČCE: Komuni-
kace v církvi, připravované rozdělení seniorátů, studenti teologie, pla-
ty kazatelů, situace uprázdněných a administrovaných sborů, celkové 
směřování církve. Členové SV jsou vděční SR za vstřícné, laskavé         
a věcné jednání. 

SV naplánoval vizitace do těchto sborů na rok 2023: Jablůnka, Kate-
řinice, Prusinovice, Pržno a Střítež. Konkrétní termíny vizitací bu-
dou členové SV domlouvat se zástupci jmenovaných sborů.  

SV vzal na vědomí informace týkající se přípravy programu Seniorát-
ní evangelické neděle, která proběhne 11. 6. 2023 ve Zlíně. 

SV dodatečně schválil žádost o mikroprojekt ze Zlína, která úspěšně 
odolávala zraku členů SV. Vyplacení této žádosti z prostředků seni-
orátu neohrozí předchozí žádosti z jiných sborů.  

SV projednává žádosti z Hošťálkové, které se týkají pozemků sboru. 

SV projednává kupní smlouvu z Jablůnky, která se týká prodeje po-
zemku sboru. 

SV souhlasí s žádostí sboru v Jablůnce o dispens pro manžele Srněn-
ské před volbou staršovstva. 

SV vzal na vědomí informace seniora o předání sboru v Kroměříži.    
SV děkuje L. Machovi za službu ve sboru v Kroměříži. Novou admi-
nistrátorkou se stala J. Michnová.  

Staršovstvo v Kyjově pověří L. Pastyřík. Staršovstvo v Pržně pověří      
J. Bartoň.  

SV souhlasil s žádostmi o schválení výše kazatelského úvazku pro 
sbory v Prusinovicích a ve Vsetíně DS. V obou případech se jedná   
o plný úvazek. 

Aw aw aw aw Aw aw aw aw Aw aw aw aw Aw aw aw aw Aw  

Materiály pro příští zasedání SV je třeba zaslat do 13. 2. na adresu:  
Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,  
nebo na email: michal.vogl@seznam.cz.  

Zasedání SV se uskuteční 20. 2. od 16.30 hodin. 

Úkoly pro nejbližší období: 

Do 28. 2. je třeba odvést celocír-

kevní sbírku na křesťanskou 

službu.  

Už je možné vyplňovat evidenční 

dotazníky, které jsou  součástí 

přípravy na výroční sborová shro-

máždění. 

Senior zaslal sborům tabulku ce-

locírkevních a seniorátních sbí-

rek na rok 2023. 

Věnujte pozornost sborovým zásil-

kám, v této chvíli především mi-

mořádné sborové zásilce z 27. 1. 

(DARP, Jeronýmova jednota atd.)  

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) 



Biblické zamyšlení: Lukáš 14, 16-24 
Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, 

aby řekl pozvaným: 'Pojďte, vše už je připraveno.' A začali se jeden jako druhý vymlouvat…  
 
Máme tu únor. Na jedné straně vrcholí rej plesů a zábav, aby už za pár týdnů přišel obrat do ticha a stříd-

mosti. Po 40 dní pak budeme moci sami v sobě odhalovat věci, které nám brání přijmout Boží pozvání. První 
postní neděle je totiž nedělí Invocavit  (tj. povolal jsi mne). Berme ji tedy třeba jako Boží pozvánku na blížící 
se hostinu. Půst je pak přípravou na ni. Můžeme přemýšlet, naslouchat, hledat, vyznávat své hříchy, ale také 
očekávat odpuštění a tušit velkou radost. Radost, že jsem pozván, volán a přijímán. Druhá postní neděle, 
latinsky nazývaná Reminiscere, je nedělí rozpomenutí. „Hospodine rozpomeň se na své slitování“ a v duchu 
Lukášova podobenství o hostině můžeme dodat „člověče rozpomeň se na své pozvání“. Ti z podobenství 
nepřišli. Zůstala prázdná nazdobená místnost, talíře s přetékajícím jídlem a nebyl tam nikdo, kdo by se na ně 
vrhal. Zůstal jen nahněvaný hostitel. No koho by to nenaštvalo!? Rozzlobený hostitel vzkřikne na svého slu-
žebníka: „Rychle vyjdi na náměstí, a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé“. (v.21) 
Když nepřišli ti "vážení", ti spořádaní  a  urození, tak ať vejdou takoví, které nikdo nezve. Takoví, kteří dru-
hým smrdí  a protiví se jim, takoví, od kterých nelze čekat, že pozvání někdy oplatí. A služebník šel a všechny 
ty nalezence usadil. A ještě tam zbyla volná místa…  

Nedostali jsme i my pozvánku? Nepřišel snad někdy až před naše dveře služebník samotného hostitele?    
A dokonce – vzpomeňme – neposlali jsme ho pryč s výmluvou – „promiň, nemám čas“, „stavím dům“, 
„žehlím“, „píšu kázání, nezlob se“, „přijmi mou omluvu….“ Hostitel přichází k nám a zve nás k sobě. Posílá 
svého služebníka, aby nám připomněl, že hostina už brzy začne, a že je vše připraveno. Pole, vůl ani manžel 
by nám neměli být výmluvou na to, abychom nepřišli. Bůh má pro nás připravenou židli. A pán toho slu-
žebníka, když viděl, že je ještě kolem stolu místo, poslal ho do ulic znovu, tentokrát až k ohradám – daleko     
k branám města, tam, kde se shromažďuje ta největší lůza. Tam, kde jsou ty nejodpornější hospody a nevěstin-
ce, tam, kam slušný člověk běžně nevkročí. Tak právě odtud všechny ty tuláky, feťáky, prostitutky, a taky 
všechny ty neviditelné a přehlížené, opovrhované a zlehčované nechává přivést do svého domu. Večírek může 
konečně začít! Boží výzva pokračuje. Tehdy i dneska. Bůh má pořád koho zvát. Mne, Tebe… V království 

Božím je místa dost. Pozvání platí pro všechny! I pro 
souseda od vedle… Jsme pozvaní, nezapomínejme. Ať 
už se cítíme být váženými hosty nebo třeba právě těmi 
někde na periférii… Přeji Vám požehnané a Boží mi-
lostí naplněné dny.   
 
        Jaroslava Michnová, seniorátní farářka VMS 

„Setkání pro LGBT věřící a hledající“ 
 
Nabízíme setkávání pro věřící nebo víru hledající 
lidi s odlišnou citovou orientací nebo sexuální a 
genderovou identitou, pro jejich příbuzné a přátele, 
kteří se chtějí společně scházet a sdílet svou víru. 
Přivítáme lidi každého věku, s různými životními 
zkušenostmi a bez ohledu na vyznání nebo nábo-
ženský směr, ze kterého případně pocházejí. Chce-
me otevřít prostor pro ty, kteří hledají společenství 
věřících, kteří mají podobný životní příběh, i pro ty, 
kdo jsou jim blízko a hledají místo, kde by mohli 
otevřeně mluvit. Na programu je duchovní slovo, 
rozhovory a modlitby. 
První setkání se uskuteční v pondělí 6.3. 2023 
od 18 hodin v klubovně evangelické fary ve Zlí-
ně (Slovenská 3063, Zlín – vchod pod farou u hor-
ního vstupu do kostela). 
Kontakt: Michal Vogl (777 664 310),  
              Daniel Heller (777 342 910) 


