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• Sborová shromáždění  

Do konce března je třeba ve všech sborech vykonat sborové shromáždění. Podrobnosti o jeho přípravě 
a průběhu jsou zde: http://www.evangnet.cz/cce/czr/jvr.html#OB.  

• Výkazy hospodaření 

Do konce února zašlete na adresu seniorátní účetní vyplněné a podepsané výkazy hospodaření (skutečnost 
2011 a rozpočet 2012). Formuláře jsou ke stažení ve sborové zásilce: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/610-
Sborove-zasilky/index.htm. Na seniorátní účetní Naďu Vybíralovou se také můžete obracet s případnými 
dotazy, kontakt na ni najdete na konci tohoto zpravodaje. 

• Evidenční dotazník sborů za rok 2011 

Evidenční dotazník se letos vyplňuje pouze elektronicky. Je třeba to udělat do konce února. Formulář 
dotazníku i s pokyny pro vyplnění najdete zde: https://www.evangnet.cz/cce/evidot. Pokud byste si 
s něčím nevěděli rady, obracejte se na br. faráře Josefa Hurtu ve Stříteži nad Bečvou. 

• Povinné sbírky a odvody v roce 2012 

Tabulku povinných odvodů a sbírek v roce 2012 najdete na webových stránkách seniorátu v sekci 
Dokumenty – Ekonomické informace. Odkaz je zde: http://vychodomoravsky-
seniorat.evangnet.cz/dokumenty/p%C5%99ehled-sb%C3%ADrek-vs-2012. Je to tabulka, kterou zaslala 
ÚCK, doplněná o seniorátní odvody (seniorátní repartice, JJ, sbírka na hospic) včetně čísel účtů, 
variabilních symbolů a dat, do kdy mají být odvody provedeny. 

• Zasedání SV v únoru 

Zasedání SV bude v pondělí 27. února 2012. Dokumenty k projednání dodejte prosím na adresu seniora 
nejpozději do 20. února. 

• Sbírka na církevní tisk – postní neděle 

Některou z postních nedělí je třeba vykonat ve sborech celocírkevní sbírku na církevní tisk. První postní 
neděle je letos 26. února. 

• Sbírka na hospic Citadela ve Valašském Meziříčí 

Podle usnesení 1. zasedání 27. konventu VMS vyhlašuje seniorátní výbor sbírku na hospic Citadela ve 
Valašském Meziříčí, jejíž vykonání je povinné ve všech sborech Východomoravského seniorátu v první 
polovině roku. Výnos sbírky prosím odveďte do 30.6.2012 na účet uvedený v tabulce povinných odvodů.  

• Chybějící kontakty na kurátory 

SV stále ještě neobdržel kontakty na kurátory těchto sborů: Huslenky, Javorník, Kyjov, Růžďka, 
Zádveřice. Prosíme faráře nebo administrátory, aby kontakty na kurátory (e-mail, popř. telefon) zaslali co 
nejdříve na adresu seniora. 
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SSSSTALO SETALO SETALO SETALO SE    

• Farářský kurz  

Ve dnech 23.–27. ledna se v Praze uskutečnil farářský kurz. Jeho letošní téma bylo – i vzhledem 
k probíhající diskusi ve společnosti a církvi – velice aktuální: Peníze. Kurz byl tradičně zahájen 
bohoslužbami v kostele u Martina ve zdi, které vedli faráři Lubomír Kabíček a Daniel Heller. 
V následujících dnech probíhaly v prostorách Evangelické teologické fakulty přednášky. Problematika 
peněz byla probírána z hlediska biblického, filosofického i ekonomického. Velký prostor byl věnován 
také aktuálním otázkám zadluženosti států i rodin, chudoby, sociální nerovnosti a restitucí. Farářský kurz 
je pro kazatele dobrou příležitostí k dalšímu vzdělávání i možností setkat se se svými kolegy ze všech 
seniorátů. 

Jiří Palán, Huslenky 

• Přednášky o manželství ve sboru ve Zlíně a na pastorálce 

V neděli 8. ledna při sborovém odpoledni FS ve Zlíně byl hostem PhDr. Václav Stávek z Brna. Hovořil 
na téma Proč se dnes tolik manželství rozpadá a co můžeme dělat proti tomu. Sešlo se 40 lidí z různých 
církví i z města, což svědčí o tom, že o takové téma je zájem. V. Stávek konstatoval, že jednou z častých 
příčin rozpadu manželství je špatná volba partnera. Vyjmenoval charakterové typy, na které bychom si 
měli dát při volbě partnera pozor. Hovořil o dvou krizích, které většinou v průběhu každého manželství 
přicházejí. Obšírně se věnoval informacím o domácím násilí. V diskusi pak padly dotazy na to, zda 
i rozdílná víra či církevní příslušnost mohou být příčinou krizí. Jeden bratr z Křesťanských sborů 
vyprávěl své svědectví o setkání se svou budoucí manželkou, které vedl Bůh. Zazněl důležitý názor, že 
jsme různí lidé, různě ovlivněni svými původními rodinami, ale že se musíme učit odpouštět a cíleně své 
manželství budovat. 

Druhý den byl pak V. Stávek hostem při pastorální konferenci kazatelů. Opět mluvil o domácím násilí. 
A odpovídal pak na dotazy. Bohužel nezmínil výzvu, kterou pověděl jindy při užším semináři s kazateli 
a která se mi zdá důležitá. Totiž že oni, psychologové v manželských poradnách, většinou už jen hasí 
oheň, ale my, faráři, pracujeme v prevenci partnerských a manželských vztahů. Toho bychom si měli být 
víc vědomi při práci s mládeží a při předmanželských přípravách. 

          Petr Pivoňka, Zlín 

• Nový SOM 

V sobotu 15.10.2011 byli ve sborovém domě ve Valašském Meziříčí zvoleni na dvouleté období noví 
členové seniorátního odboru mládeže (SOM). Na první ustavující schůzi byl pak zvolen předsedou 
Miroslav Tymonek ze Zlína, dalšími členy SOM jsou Ester Koňařová ze sboru ve Stříteži, Hana 
Vémolová ze sboru v Pržně, Pavel Kotrla ze Vsetína – Horního sboru, Zdeněk Píštěk – farář v Pržně, 
Marie Škrobáková ze sboru Velká Lhota, Matěj Halaš ze Vsetína – Dolního sboru. Náhradníky jsou 
Tomáš Trojan ze sboru v Kroměříži a Milan Pečeňa ze sboru v Liptále. Jako své poslání SOM vidí 
sjednocování mládeží a jednotlivců, aby nalezli vztah k Bohu, církvi a sobě navzájem. SOM se za 
podpory seniorátního výboru rozhodl pokračovat v konání seniorátních setkání a výletů pro mládež, které 
by velmi rád okořenil zážitkovými akcemi a setkáními se zajímavými hosty. Určitě chce přispět 
k duchovnímu růstu aktivních mládežníků formou vzdělávacího kurzu. 

Miroslav Tymonek, Zlín 

• Vizitace seniorátu a sboru seniora 

Považuji členy synodní rady za lidi odvážné, schopné riskovat. Vypravit se 15. ledna vizitovat sbor 
seniora VMS není pro slabé povahy. A to letošní zima patří k těm na sníh skoupým. Vizitace probíhala 
standardně. Kázání bratra synodního seniora, pozdrav sestry synodní kurátorky, po bohoslužbách 
rozhovor se staršovstvem. Prostě rutina. Až na to, že během rozhovoru se staršovstvem byl synodní senior 
odvolán k natáčení přímého vstupu České televize do pořadu Otázky Václava Moravce. Ne že by 
televizní štáb na Lhotě byl něco výjimečného. Podle filmařů vyhřátá farní kancelář neměla tu správnou 
atmosféru. Zato interiér tolerančního kostela (kde není žádné topení) byl to pravé. Pro synodního seniora 
to určitě musel být nezapomenutelný zážitek. Strávit ve studeném kostele ¾ hodiny a tvářit se, že mu 
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vůbec není zima… 

Odpoledne proběhl rozhovor se členy seniorátního výboru. Mluvilo se o radostech i starostech 
v našem seniorátu. Nevím, jak to vnímali ostatní, ale z mého pohledu to byla příjemná návštěva.  

Lenka Dobšová, Velká Lhota 

• Alianční týden a Týden modliteb za jednotu křesťanů 

Dlouholetou tradici mají ve Vsetíně ekumenické modlitební večery, které se i letos konaly v širokém 
společenství vsetínských církví od 15. do 22. ledna. V sobotu 21. ledna se v rámci tohoto večera 
v modlitebně Bratrské jednoty baptistů uskutečnilo vystoupení Ekumenického pěveckého sboru. Záznam 
vysílala také Česká televize, máte-li zájem, můžete jej zhlédnout na adrese: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1098528273-krestansky-magazin/312298380040002/video/ 

Naproti tomu v Liptále se letos ekumenická bohoslužba konala vůbec poprvé. V liptálském 
evangelickém kostele se při ní setkali katolíci a evangelíci z Liptálu, Lhoty a Všeminy. Přes počáteční 
obavy i přes sněhovou vánici se k bohoslužbě sešlo dost lidí. Následovalo posezení na faře, při kterém 
katolický farář František Kuběna vyprávěl o svém pobytu v Indii, kde byl dvakrát s organizací Likvidace 
lepry, pro kterou byla vykonána sbírka při bohoslužbě.  

O O O O ČČČČEM JEDNÁ EM JEDNÁ EM JEDNÁ EM JEDNÁ SVSVSVSV    

30. ledna 2012: 

• SV doporučil žádost o vstup do vikariátu, kterou podává synodní radě br. Otto Miklík ze sboru 
v Leskovci. 

• SV doporučil žádost o vydání pokynu k volbě pro volbu faráře Michala Vogla v Uherském Hradišti 
a Pavla Čmelíka ve Vsetíně – Horním sboru. 

• SV jmenoval nově zvolený seniorátní odbor mládeže a sešel se k rozhovoru s jeho členy. 

SSSSBORYBORYBORYBORY    

Pokud se u vás ve sboru něco zajímavého událo nebo se bude dít a chcete to dát ve známost také 
prostřednictvím tohoto zpravodaje, pošlete svůj příspěvek na adresu zpravodaj.vms@evangnet.cz. Do 
zpravodaje se vejdou jen kratičké zprávy – delší texty, pozvánky nebo fotky můžete umístit na seniorátní 
webové stránky.    

DDDDIAKONIEIAKONIEIAKONIEIAKONIE    

• Středisko Diakonie ČCE ve Vsetíně  

Čím právě žije Diakonie Vsetín? Asi jako každý, kdo dělá sociální práci a dostává státní dotace, 
i Diakonie Vsetín na přelomu měsíce ledna a února řeší, jak přežije celý rok a kde na práci získá 
dostatečné finanční zajištění. Obzvláště letos je výhled velmi neradostný. Vedle toho pomáháme řešit 
spoustě lidí ještě méně radostnou situaci: V důsledku změn ve výplatách sociálních dávek mnoho rodin 
nemělo peníze ani na základní potraviny. Díky spolupráci s místními sbory jsme shromáždili základní 
potraviny, které jsme rozdělili více než padesáti rodinám.  

Ale žijeme i plesovou sezónou. Jako tradičně se chystáme na netradiční ples, na kterém se setkávají 
tančící i netančící, staří i mladí, klienti našich služeb a lidi, kteří sociální služby nepotřebují… 
Připravujeme plesový program, aby se na našem plese nikdo nenudil a zatančili si všichni – i ti, kteří 
tančit neumějí či pro svůj věk nebo zdravotní omezení již nemohou. Srdečně zveme, přijďte se bavit 
s námi! 

Marta Doubravová, Diakonie Vsetín 
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CCCCO BUDEO BUDEO BUDEO BUDE    

• V sobotu 11. února ve 20 hodin se koná na Vsetíně ve Velkém sále Domu kultury  8. Plesání s Diakonií 

s podtitulem SPOLEČNĚ. Podrobnosti jsou zde: http://www.diakonievsetin.cz/novinky-a-
akce/pozvanky-na-akce/spolecne-8-plesani-s-diakonii/ 

• V pondělí 13. února od 9 hod. bude v Jablůnce pastorální konference kazatelů. 

• V Kyjově bude v neděli 19. února při dopoledních bohoslužbách v 9.30 hod. instalována farářka Erika 

Petříčková. 

• Ve středu 22. února začíná Popeleční středou postní doba. 

A A A A NĚCONĚCONĚCONĚCO NA KONEC NA KONEC NA KONEC NA KONEC............    

Z ohlášek: 

Milí bratři a sestry, máme pro vás dvě zprávy – dobrou a špatnou.  
Ta první zpráva je, že máme dost peněz na opravu kostela.  
Ta druhá zpráva je, že ty peníze jsou ve vašich peněženkách.  
 

KKKKONTAKTYONTAKTYONTAKTYONTAKTY::::    

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, tel.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 


