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SENIORÁTNÍ 

ZPRAVODAJ 
Východomoravského 

seniorátu ČCE 
 

LEDEN 2012 

SDĚLENÍ SENIORÁTNÍHO VÝBORU 

• Rozpočet sboru na rok 2012 
Do návrhu rozpočtu sboru, který schvaluje sborové shromáždění, uveďte přesnou částku 
u celocírkevních a seniorátních repartic. Jejich výši usneslo 1. zasedání 27. konventu VMS. Rozpis 
najdete v t iscích konventu a po vyhlášení usnesení konventu také na seniorátním webu. V rozpočtu 
uveďte také výši odvodů do Personálního fondu, která pro rok 2012 činí podle usnesení synodu 77.000,– 
Kč za každé místo obsazené kazatelem. Administrované sbory převedou dohodnutý díl odvodu (nejméně 
však 20 %) na účet sboru svého administrátora. 

• Sborová shromáždění  
Do konce března je třeba ve sborech vykonat sborové shromáždění. Podrobnosti o jeho přípravě 
a průběhu jsou zde http://www.evangnet.cz/cce/czr/jvr.html#OB. Nejpozději do 14 dnů od konání 
sborového shromáždění je třeba zaslat SV zápis ze sborového shromáždění včetně všech příloh.  

 
• Žádosti o půj čky a dary z JJ 

Žádosti o dar nebo půjčku z JJ opatřené razítkem a podpisy je třeba zaslat do konce dubna na adresu: 
Vladimír Buzek, Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín  

 
• Zasedání SV v lednu 

Zasedání SV bude v pondělí 30. ledna 2012, dokumenty k projednání je třeba dodat na adresu seniora do 
15. ledna. 
 

• Kontakty na kurátory 
SV prosí o kontakty (e-mailová adresa, případně telefon) na kurátory těchto sborů: Hrubá Vrbka – Velká 
n. V., Huslenky, Javorník, Kyjov, Leskovec, Pozděchov, Prusinovice, Rusava, Růžďka, Zádveřice. 

NA ČASTÉ DOTAZY... 

• Co je Personální fond a k čemu slouží 

V očekávání, že v brzké době dojde ke zrušení státních dotací a že bude třeba financovat činnost  církve 
novým způsobem, zřídil 28. synod v r. 1993 Personální fond, aby shromažďoval a zajišťoval finanční 
prostředky na mzdy kazatelů a ostatních nezbytných pracovníků církve a na náklady, které souvisejí 
s jejich mzdami. V první fázi své existence měl Personální fond tvořit  takovou finanční rezervu, která po 
dobu nejméně jednoho roku umožní vyplácet mzdy kazatelům a ostatním nezbytným pracovníků církve 
v případě, že stát s okamžitou platností ukončí financování církví. 
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Fungování Personálního fondu a použití prostředků v něm shromážděných bylo později podrobněji 
upraveno Statutem Personálního fondu, který synod usnesl v roce 2001. Řešení otázky budoucího 
financování církví bylo v té době v nedohlednu. Stát po dlouhou dobu nevalorizoval mzdy kazatelů 
a zamýšlená roční rezerva v Personálním fondu byla již vytvořena. Proto synod v r. 2003 rozhodl, že 
80 % ročního odvodu do PF se bude nadále používat na doplnění neúměrně nízkých mezd kazatelů. 

Aktuáln ě PF z výše zmíněných 80 % odvodů zajišťuje finanční prostředky na mzdy, na úhradu 
vedlejších mzdových nákladů dle obecně platných právních předpisů a nákladů souvisejících 
s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů a pracovníků ÚCK a s poskytováním 
jídelních kuponů.  

Více o PF viz: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/590-Personalni-fond/index.htm 

STALO SE 

• Mimo řádné zasedání synodu 

V pátek 25. listopadu se v Praze uskutečnilo 1. mimořádné zasedání 33. synodu. Tento synod měl jediný 
úkol – zaujmout stanovisko k dalšímu jednání naší církve se státem v souvislosti s návrhem Zákona 
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době 
nesvobody. Po obšírné rozpravě synod nakonec v této souvislosti přijal dvě usnesení, v nichž pověřuje 
synodní radu, aby příslušné smlouvy se státem podepsala, a zároveň jí synod uložil, aby připravila pro 
2. zasedání 33. synodu výchozí materiál, který bude sloužit jako základ pro rozhovor celé církve nad 
novou situací, která vznikne přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. 

Celé usnesení viz: http://www.e-cirkev.cz/data/att/Usneseni_1.mimoradneho_zasedani_33.synodu.pdf 
 
• První seniorátní setkání kurátorek a kurátorů 

se uskutečnilo 26. listopadu 2011 ve středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Zúčastnilo se 16 ze 
27 kurátorů našeho seniorátu. Po úvodní pobožnosti br. M. Michalíka a vzájemném představení proběhl  
rozhovor nad vyhodnocením ankety, na kterou odpovědělo 21 kurátorů. Účastníci pak ve skupinkách 
diskutovali nad těmito otázkami: Jak vnímáte odezvu na svou službu? Co vám pomáhá, když máte   
promlouvat před druhými? Jak oslovovat lidi a získávat je pro službu sboru? V čem je výhoda 
a nevýhoda, když je kurátorem muž/žena? Nad referáty ze skupin pak byl společný rozhovor. Po obědě 
a krátkém prostoru ke vzájemným rozhovorům promluvili členové SV (dva kurátoři a dva kazatelé) na 
otázku: Co by měl vlastně kurátor hlavně dělat, a co by dělat neměl? Tyto příspěvky budou zaslány 
kurátorům. V závěrečném zhodnocení padlo rozhodnutí uskutečnit další setkání v dohledné době. Mělo 
by být už konkrétněji zaměřené, částečně také vzdělavatelné a měl by v něm být i větší prostor pro 
neformální rozhovory.  

 
• Slavili jsme Vánoce... 

O ČEM JEDNÁ SV 

21. listopadu 2011: 
• Po rezignaci předsedy PO pro vzdělávání a službu P. Šebesty a po rozhovoru o práci tohoto odboru 

rozhodl SV o ukončení činnosti POVS.  
• SV rozhodl, že v roce 2012 se nebude konat Seniorátní evangelická neděle. 
• SV připravuje dotazník do sborů v seniorátu, který by měl zmapovat, jak ve sborech probíhá práce 

s různými skupinami (dět i, učitelé NŠ, mládež, presbyteři, střední generace, křesťanská služba) a zjist it , 
co čekají sbory od seniorátu. Výsledky se stanou podkladem pro práci seniorátních odborů, seniorátních 
setkání, vzdělávání apod. 

• Připravuje se smlouva o uložení archivního fondu VMS ve státním archivu. Seniorátní archiv byl dosud 
uložen ve středisku Sola gratia v Bystřici p. H.  
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19. prosince 2011: 
• SV naplánoval vizitace na rok 2012: Kyjov, Vsetín – Horní sbor, Zlín, Liptál. 
• SV jednal o podobě seniorátního zpravodaje, který máte před sebou. 
• SV jednal o tom, kam uložit volné finanční prostředky seniorátu. 

SBORY 

• V Kyjově byla v říjnu zvolena Erika Petříčková, 1. listopadu 2011 nastoupila na poloviční úvazek. 

• Sbor v Uherském Hradišti jedná o kandidatuře s Michalem Voglem. 

• Ve sboru v Hrubé Vrbce a Velké nad Veličkou bylo 20. listopadu zvoleno nové staršovstvo. 

• V Ratiboři proběhla 4.12.2011 vizitace.  

DIAKONIE  

• Středisko Diakonie ČCE – hospic Citadela ve Valašském Meziříčí  
Dne  8. 12. 2011 se sešla ke svému zasedání dozorčí rada střediska. Hostem byl člen (velké) dozorčí rady 
Diakonie Vladimír Kopecký. DR se zabývala provozními záležitostmi, hospodařením střediska 
a probíhajícími jednáními s ústředím Diakonie. Všichni s velkou radostí zhlédli nové prostory bývalé 
budovy LDN, která je nyní krásně upravená a vybavená. Hospic zde má lůžka, na kterých poskytuje 
sociální a odlehčovací služby. Do stejné budovy se také přestěhovalo druhé valašskomeziříčské středisko 
Diakonie – domácí péče.  

CO BUDE 

• V lednu se bude konat Alian ční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů. 

• Od 23. do 27. ledna 2012 bude v Praze farářský kurz .  
Podrobnosti zde: http://spek.evangnet.cz/index.php?req=kurs12.php 

• V pondělí 9. ledna od 9.00 hod. se koná ve Zlíně pastorální konference kazatelů. 

• V lednu bude mít 50 let Jiří  Malý , farář ve Vizovicích. 

• 15. ledna vykonají synodní senior Joel Ruml a synodní kurátorka Lia Valková vizitaci seniorátu. 

• 30. ledna bude ve Zlíně Theodboj (setkání kazatelů nejen k teologickému rozhovoru). Čte se kniha 
Milost podle Písma a starokřesťanských autorů. 

A N ĚCO NA KONEC... 

To svě tlo ve tmě  svítí a tma je nepohltila. 
                                                              (Jan,1,5) 

 

  Nejen tato slova jsou stálou nadějí pro tento velký svět, ale i pro ty naše malé  světy osobní.  
       Přeji Vám, aby tato zvěst pro Vás byla posilou do všech dalších dní.         
       Aby Vás potěšovala ve chvílích, kdy máte pocit, že se  neodvratitelně stmívá a že situace nemá řešení. 
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KONTAKTY: 

Seniorátní výbor Východomoravského seniorátu ČCE, Velká Lhota 30, 757 01 Valašské Meziříčí 

senior: Jan Krupa, jan.krupa@evangnet.cz, tel. 737 478 624 
sen. kurátor: Vladimír Buzek, vbuzek@tiscali.cz, 774 852 687 

sen. účetní:  Naďa Vybíralová, Velká Lhota 44, 757 01 Valašské Meziříčí 
e-mail: nd.vybiralovi@seznam.cz, mobil: 607 877 693, tel. 571 610 456 


