Seniorátní zpravodaj

2021

Východomoravského seniorátu ČCE

Č E RV E N EC A S R PE N
O čem také jednal online seniorátní výbor?
SV projednal sdělení Synodní rady a plnění usnesení.
SV se zabýval přípravou konventu 6.11.2021.
SV byl informován, že kurz pro seniory povede napříště Pavel Šebesta.

SV projednal žádosti o dary z JJ a doporučil je ke schválení.
SV naplánoval předání seniorátu na 20.9.2021.
SV připomíná, že se bude konat SEN 2021 v Uherském Hradišti. Vyhraďte si 19.9.2021. Podrobnosti přijdou na sbory mailem.
SV se zabýval vizitacemi. Rádi bychom vykonali ve zbytku roku alespoň dvě vizitace. Bude záležet na možnostech sborů a členů SV. Zástupci seniorátu se s příslušnými sbory domluví.
Senior předal členům SV nové informace ohledně vývoje v jižních
sborech seniorátu. S Hodonínem nyní jedná Vladimír Pír.
SV projednal volby v Hošťálkové, v Jasenné, v Pržně a předání sboru
v Kyjově.
SV nevyhověl žádosti o dispenz pro volbu do staršovstva ze sboru Vsetín, Dolní sbor.
SV projednal smlouvu
o administraci Zlína
farářem Šebestou.
Materiály pro příští
zasedání seniorátního
výboru je třeba zaslat do
6.9. na adresu: Petr Pivoňka, Slovenská 3063,
760 01 Zlín, nebo na
email:
petrpivonka@volny.cz.
Zasedání SV se uskuteční
13.9. od 16.00 hodin.
Radost Boží přeje
SV VMS

Úkoly pro nejbližší období
1) Děkujeme za odvod repartic. Překontrolujte, zda máte odvedeny
všechny vykonané sbírky. Zejména
jde o sbírky pro Diakonii, sbírku pro
Citadelu a sbírku solidarity sborů.
2) Počítejte s tím, že budete v srpnu
osloveni předsedou konventu
s podněty pro přípravu dalšího zasedání.
3) Myslete na potřebné v oblastech
zasažených tornádem.
4) Využijte čas prázdnin k nabrání nových sil. Mládež může jít společně
na výlet či jet na kola. Věříme, že
Boží požehnání bude provázet
i různé sborové akce.

Kontakty
seniorátní výbor Východomoravského
seniorátu ČCE, Slovenská 3063, 760 01 Zlín
senior:
Petr Pivoňka, petrpivonka@volny.cz,
tel. 739 244 720
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)

