
2023 Seniorátní zpravodaj 
Východomoravského seniorátu ČCE 
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O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV připravoval presbyterní konferenci VMS, která se uskuteční 
5. 3. v Jasenné. Pozvánku jste dostali e-mailem. Prosíme vás, využij-
te této možnosti se potkat, prožít společné bohoslužby a diskuto-
vat o závažných věcech. Hlavním tématem bude Rozvoj sborů      
v praxi. Začínáme bohoslužbami v 10 hodin. 

SV stanovil termíny vizitací pro rok 2023: 21. 5. v Pržně,                  
10. 9. ve Stříteži nad Bečvou, 17. 9. v Prusinovicích, 8. 10. v Kateřini-
cích.  

SV souhlasí s kupní smlouvou o prodeji pozemku v Jablůnce.  

SV bere s vděčností na vědomí výsledek volby faráře Petra Kulíka        
v Javorníku. Farář Kulík byl zvolen na další pětileté období. 

SV potvrzuje rozhodnutí staršovstva v Javorníku zrušit kazatelskou 
stanici Suchov.  

SV schvaluje žádost Růžďky o pokyn k volbě faráře Radka Haná-
ka, která se má uskutečnit 19. 3.  

SV schvaluje žádost Vsetínu DS o pokyn k volbě faráře Bronislava 
Czudka, která se má uskutečnit 2. 4.  

SV schvaluje žádost Prusinovic o pokyn k volbě faráře Leoše Ma-
cha, která se má uskutečnit 16. 4.  

Březnová pastorální konference se bude konat 13. 3. od 9 hodin  
v Jasenné. Hostem bude farář Dan Freitinger. Téma: Moravští brat-
ří v Grónsku. 

Další plánovaná seniorátní setkání 

Setkání Valašské mládeže se uskuteční v pátek 24. 3. od 18.30 ho-
din v Liptále. Vítáni jsou také konfirmandi z našeho seniorátu, pro 
které je připravená navazující akce SCUK, která začíná 25. 3. od 9 
hodin v Liptále. 

Setkání učitelů a učitelek NŠ se uskuteční v sobotu 22. 4.          
od 9 hodin na Vsetíně DS. Lektorkou bude farářka Jana Hofmano-
vá.  
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Materiály pro příští zasedání SV je třeba zaslat do 13. 3. na adre-
su: Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01 Uherské Hradiště,  
nebo na email: michal.vogl@seznam.cz.  

Zasedání SV se uskuteční 20. 3. od 16.30 hodin. 

Úkoly pro nejbližší období: 

V postním období vykonejte ce-

locírkevní sbírku na tisk ČCE     

a jinou publikační činnost, 

kterou je třeba odvést do 30. 4.   

Věříme, že ve sborech připravu-

jete výroční sborová shromáž-

dění, která je třeba ohlašovat tři 

neděle předem. 

Připomínáme, že nedílnou sou-

částí přípravy na výroční sborová 

shromáždění je vyplňování Evi-

denčního dotazníku, Výkazu 

hospodaření, a také revize čle-

nů s právem hlasovat. 

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: Jan 3, 16 
 

Neboť bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 

život věčný. 
 

I my smíme spolu Nikodémem přijít za Ježíšem pro své postní rozjímání v roce 23. Pro otázky a odpo-

vědi, které nám leží na srdci. Se svou radostí i bolestí, kterou můžeme změnit i s tou, kterou změnit 

není v naší moci. Zastavme se nad slovy o lásce a oběti. O lásce, kterou nelze dohlédnout, ale lze ji vní-

mat, oběti, kterou nelze pochopit, ale lze ji přijmout. Vychází od Boha, který miluje bez podmínek      

a bez nároků. Tebe, mně, nás všechny na zemi. 

Je to oběť nejtěžší, Syna svého dal.  

Oběti synů a dcer jsou napořád vyznačeny fotografií na dlouhé stěně Kyjevského náměstí, oběti, které 

nezmizí. Jejich blízkým, ani Bohu a věřím, že ani nám. Oběti, které brání život před smrtí. Jsou 

mementem, připomenutím, abychom hledali a nalézali smysl oběti, té lidské i té, pro kterou se rozho-

dl Bůh sám. Tu dětí rodičů nechceme sami nikdy prožít. Ta jeho je jiná, nesrovnatelná, za nás, neza-

sloužená. A přece každého, kdo mu důvěřuje, Bůh přijímá, a naše dny ukládá do své paměti.  Nikdo 

není z této veliké boží milosti vystrčen, nikoho jeho zájem nepomíjí. Slovo víra tu představuje cestu, 

která k Bohu vede, či bránu, kterou On otevírá, abychom nebyli zapomenuti, nezahynuli. Aby náš den 

i naše noc vedly po úzké stezce, kterou právě víra v bohu v Kristu nalézá. 

Je to šance, příležitost k porozumění bolesti druhých, k hledání naděje i lásky a nejen v těchto post-

ních dnech. Ježíšova oběť je znamením, živým znamením ke smíření, k porozumění, vždyť ji jednou 

pro vždy prostoupila láska a oběť boží. Její sílu ne-

sou i všechny oběti naše, ty velké i ty drobné,       

ale vždy nevšední.     

                                          Miloš Vavrečka 

                                        farář  sboru v Pozděchově 


