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LISTOPAD  

O čem  jednal seniorátní výbor? 

SV projednal dopis SR, který se týká připravované reformy seniorá-
tů ČCE. SV bere vážně výzvu SR, aby se danou problematikou zabýval 
konvent VMS. Senior připravuje dva návrhy na konvent. 

SV naplánoval termíny nejdůležitějších seniorátních akcí na rok 2023:  
Presbyterní konference se uskuteční 5. 3. 2023. Seniorátní evange-
lická neděle se bude konat 11. 6. 2023. A Setkání kurátorů a místo-
kurátorů se uskuteční 1. 10. 2023. Prosíme vás, abyste s těmito termíny 
ve sborech dopředu počítali.  

SV s vděčností přijal zprávy odcházejících farářů: Petra Maláče a Jiří-
ho Malého. Pro oba naše kolegy vyprošujeme Boží blízkost a posilu    
a děkujeme jim za jejich službu. 

SV souhlasil s prodejem pozemku v Hrubé Vrbce manželům Raško-
vým, který se uskuteční v lednu 2023.  

SV souhlasil s navýšením částky příspěvku na energie v Huslenkách, 
na kterém se Jiří Palán domluvil se staršovstvem. 

 SV souhlasil s vydáním pokynu k volbě Petra Kulíka v Javorníku nad 
Veličkou na plný úvazek na 5 let. 

SV přijal informace z vizitací. V neděli 16.10. se uskutečnily vizitace    
v Jasenné a na Rusavě. Oběma sborům přejeme vytrvalost a nadějný 
výhled do budoucna.  

SV vzal na vědomí informace seniora o výsledcích volby staršovstva  
v Kyjově. Nově zvoleným presbyterům vyprošujeme Boží požehnání. 

SV přijal s vděčností rozhodnutí Lenky Freitingerové pracovat pro 
administrovaný sbor ve Vizovicích nad rámec svých povinností. 

SV s radostí doporučuje Lucii Dubínovou ke službě výpomocné kaza-
telky. Pro členy SV bylo setkání se sestrou Dubínovou velikým po-
vzbuzením.  

SV přijal informace Jiřího Palána o pastorálce třech seniorátů 
(Východomoravský, Myjavský a Považský), která se uskutečnila 10.10.   
v Hrubé Vrbce. Po čtyřech letech jsme se viděli tváří v tvář se sloven-
skými kolegy a kolegyněmi, což nás velice obohatilo. 

SV s povděkem probíral i další uskutečněné seniorátní akce: Setkání 
kurátorů a místokurátorů v Růžďce (2. 10.) a víkendovku seni-
orátní mládeže v Uherském Hradišti (14.—16. 10.) Všem organizá-
torům děkujeme! 

SV přijal informaci seniora o vytvoření termínovaných účtů u ČSOB, 
na které byla vložena významná část finančních prostředků seniorátu. 

                                                                   Pokračování na druhé straně. 

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 

Úkoly pro nejbližší období: 

 Připomínáme: Mikroprojekty 2022!

Letos bude SV rozdělovat celkem 

94.711 Kč. Své žádosti zasílejte            

do  6. 12. 2022.  

Do 30. 11. je třeba odvést 1/2 částky 

seniorátních repartic, 1/2 částky  celo-

církevních repartic, a také celocírkevní 

sbírku JTD. 

Nezapomeňte také vykonat sbírku     

na střediska Diakonie a částku odvést 

do 30. 11.  na seniorátní účet.  

V sobotu 12. 11. od 8.30 hodin     
se na Vsetíně uskuteční konvent 
VMS. Těšíme se na setkání s vámi,         
na plodnou diskusi a hladký průběh 
jednání. 



V neděli 6. 11. od 15.00 bude v Hodoníně instalována 
jáhenka Světlana Greplová za kazatelku sboru.     

V pátek 11. 11. se bude konat poslední Valašská 
mládež v tomto roce. Hostem bude Štěpán Marosz, 
farář z Hošťálkové. Více na facebook.com/som.vms/ 

Josef Hurta: ZLÉ PŘIJÍMAT NEBUDEME? (Job 1, 21 a 2, 10) 

 „Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím.  
Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno.“ 

Tuto slavnou Jobovu větu použil Jan Ámos Komenský ve své písni „Nahý jsem se na svět na-
rodil“. Škoda, že ji už v novém evangelickém zpěvníku nenajdeme. Jobovy i Komenského životní 
zkušenosti a postoje jsou pro nás právě dnes velmi cenné. Kladou nám řečnickou otázku:  

„To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ 

K životu prostě patří věci dobré i zlé. Nejen pohodlí, bezpečí a zajištěnost, ale také nejistota, 
nebezpečí, ohrožení a riziko. Zdá se, že je třeba znovu lidem vysvětlovat, že to vše je běžnou a přiro-
zenou součástí života. Příliš jsme si zvykli na to, že žijeme v bezpečném světě a prakticky nic nám 
nehrozí. Ztráta této iluze nás děsí. Ale copak máme přijímat od Boha jenom dobro, kdežto věci zlé 
přijímat nebudeme? Job touto výpovědí rozhodně nevyjadřuje se zlem souhlas. Říká jen, že je třeba 
se naučit žít v reálném světě a nežít v iluzi. Vždyť i v takovém světě, nebo spíše právě v takovém 
světě lze žít s vděčností za každý nový den. Právě proto, že na světě prožíváme nejen věci dobré, ale 
i zlé, máme důvod se radovat, jestliže jsme i dnes ráno mohli vstát z postele. Kdyby bylo na světě 
pouze dobro, důvod k vděčnosti bychom si prakticky neuvědomovali. Ale čím více ohrožení, tím 
šťastnější je každá chvíle, kdy žijeme relativně dobře – chvíle, kterou si můžeme naplno užít a těšit 
se z ní pro její vzácnost. Naše radost a vděčnost Bohu přece není motivována životem v přepychu 
a luxusu. Skutečná vděčnost je překvapený údiv nad tím, že na světě přece jen existuje někdy i něco 
dobrého.                                

Nejbližší zasedání SV se uskuteční  
21. 11. od 16.30  ve Zlíně.  
Materiály je třeba zaslat do 14.11. na adresu:  
Michal Vogl, Jana Blahoslava 419, 686 01  
Uherské Hradiště,  
nebo na email: michal.vogl@seznam.cz 

Pastorálka tří seniorátů v Hrubé Vrbce. 


