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• Sbírka na HDL o Velikonocích 

Na velikonoční neděli, 8. dubna, se koná celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty. 
Podrobnosti jsou zde: http://www.e-cirkev.cz/data/att/Sbirka_HDL_2012.pdf 

• Žádost o dar nebo půjčku z Jeronýmovy jednoty 

Žádost sboru o dar nebo půjčku z JJ opatřenou razítkem a podpisy je třeba zaslat do konce dubna na 
adresu: Vladimír Buzek, Jabloňová 1048, 755 01 Vsetín. Formulář žádosti i pokyny k vyplnění jsou ke 
stažení zde: http://www.e-cirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-dary-a-pujcky/index.htm  

• Sbírka darů JJ 

Nezapomeňte na sbírku darů pro Jeronýmovu jednotu, kterou je třeba ve sborech vykonat a odeslat na 
účet seniorátu do konce května.  

• Zasedání SV v dubnu 

Zasedání SV bude v pondělí 16. dubna 2012, dokumenty k projednání je třeba dodat na adresu seniora 
do 10. dubna. 

O O O O ČEM JEDNÁ ČEM JEDNÁ ČEM JEDNÁ ČEM JEDNÁ SVSVSVSV    

19. března 2012: 
• SV jednal o pověření nového člena a náhradníků staršovstva v Hodoníně a nového staršovstva 

v Zádveřicích.  

• SV rozhodl o uložení volných finančních prostředků seniorátu na spořicí účet. 
• SV souhlasí s konáním seniorátní rekreace pro seniory ve středisku Sola gratia v Bystřici p. H. Pozvánky 

budou rozeslány do sborů. 
• SV se sešel k rozhovoru se ses. Emilií Kramolišovou, která se nedávno stala členkou zlínského sboru 

a řadu let se věnuje dobrovolné duchovenské péči ve věznici v Břeclavi. Ses. Kramolišová požádala SR 
o pověření pro tuto službu a SV její žádost doporučil. Rozhovor seniorátní výbor potěšil a přeje ses. 
Kramolišové do této službě hodně sil. 

SSSSBORYBORYBORYBORY    

• 90 let od vzniku kazatelské stanice ve Zlíně 

17. dubna 2012 tomu bude už 90 let od vzniku kazatelské stanice zádveřického sboru ve Zlíně. O první 
hloučky zlínských evangelíků od r. 1919 obětavě pečovali zádveřičtí faráři Josef Jadrníček a pak František 
Pokora, za pomoci zádveřické mládeže, varhaníků a zpěváků. Farář Jadrníček prý označil případnou práci ve 
Zlíně jako něco beznadějného. Mocí evangelia se přesto mohla ve Zlíně začít systematická bohoslovecká 
práce, vedoucí ke vzniku kazatelské stanice a později i samostatného sboru.  
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Katolíci Jan a Anna Mezírkovi se 30. ledna 1922 obrátili na faráře F.Pokoru s prosbou o křest jejich sotva 
měsíčního, vážně nemocného syna Jana. Za tři dny dítě zemřelo. Jan Mezírka si prý umínil, že si na pohřbu 
bude zachovávat chladný odstup. Kázání, modlitby a celý obřad však na něj učinily svou přesvědčivostí tak 
silný dojem, že opustil své dosavadní názory na křesťanství. Z příbuzných, sousedů a známých, kteří se 
s farářem Pokorou a zádveřickými sešli po pohřbu u Mezírků, se zanedlouho stali pravidelní účastníci 
biblických hodin. Konaly se v sokolské „Búdě“ na dnešním náměstí Práce za účasti 80–100 posluchačů. 
Jednou měsíčně se na stejném místě konaly bohoslužby pro více než 200 lidí… Na Velikonoční pondělí 
17. dubna 1922 bylo veřejně přijato do zádveřického sboru prvních 17 sester a bratrů ze Zlína a ve stejný 
den s radostí oznamoval Východomoravský seniorát do Prahy zřízení zlínské kazatelské stanice. Předsedou 
se stal bývalý katolík Jan Mezírka, jednatelem byl zvolen ateista Svetozar Úlehla,  pokladníkem členka církve 
baptistů Anna Geržíková. (Mgr. D.Valůšek ve sborníku k 70. výročí evangelického kostela ve Zlíně, str.14). 

           Petr Pivoňka 

DDDDIAKONIEIAKONIEIAKONIEIAKONIE    

Středisko Diakonie ČCE Cesta v Uherském Hradišti 

Diakonie ČCE – středisko CESTA provozuje v Uherském Hradiště dvě sociální služby, a to denní stacionář 
pro klienty s hlubokým mentálním či kombinovaným postižením a poradnu rané péče. Středisko se snažíme 
směrem k veřejnosti zviditelňovat nejrůznějšími akcemi, v sobotu 31. 3. například proběhl Kloboukový bál – 
už šestý ročník oblíbeného plesu, který opět udělá tečku za plesovou sezonou v Uherském Hradišti. 
V průběhu roku nás čeká ještě například fotbalové utkání osobností, kterého by se měli zúčastnit například 
herci Ivan Trojan, Vojtěch Dyk, David Suchařípa a další. Další výraznou akcí, kterou středisko CESTA 
pořádá, je módní přehlídka HVĚZDY A MÓDA, konaná vždy před Vánoci. Princip spočívá v tom, že 
modely oděvních značek a butiků předvádí osobnosti známé především na Uherskohradišťsku (herci 
Slováckého divadla, ředitel kina, klubu kultury apod.). V loňském roce se přehlídky zúčastnila například také 
módní návrhářka Marie Zelená, rodačka z nedaleké Ostrožské Nové Vsi, její šaty předváděla mimo jiné 
například účastnice soutěže miss a modelka Eva Čerešňáková, rodačka z Uherského Hradiště. Výtěžek 
z veškerých akcí je použit na podporu a provoz středuska CESTA. Rozpočet střediska je cca 3,5 milionu 
korun na rok, z čehož téměř dva miliony musíme sehnat sami od sponzorů, dárců a prostřednictvím akcí pro 
veřejnost… 

Petra Kučerová, Diakonie Uherské Hradiště 

CCCCO BUDEO BUDEO BUDEO BUDE    

• 1. dubna začíná Květnou nedělí pašijový týden, který vyvrcholí Velikonocemi. Velikonoční neděle je 
letos 8. dubna. 

• Na Bílou sobotu, 7. dubna, se koná velikonoční vigilie s putováním. Velikonoční vigilie je 
starokřesťanská bohoslužba, velikonoční „půlnoční“. Začátek je u sborového domu ČCE ve Vizovicích 
v 18 hodin, odtud se půjde se světlem pěšky do Jasenné, se zastaveními, při kterých se čte „čtení noční 
stráže“. V evangelickém kostele v Jasenné bude přibližně od 20 hodin bohoslužba s večeří Páně 
a obnovou křestních vyznání.   

• V pondělí 16. dubna od 9.00 hod. se koná v Hodoníně pastorální konference kazatelů. 

A A A A NĚCO NA KONECNĚCO NA KONECNĚCO NA KONECNĚCO NA KONEC............    

Na závěr, milí bratři a sestry, 
dávejme si během velikonočního týdne větší pozor na své kroky… 
Nezapomeňme, že katolické zvony odlétají do Říma a na neděli velikonoční se zase vracejí, tak že to venku 
bude poněkud nebezpečnější. 
Nepřejezme se vajíček – i když s tím nám letošní zdražení docela pomůže. 
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Nezapomeňte si zavčasu pořídit kvalitní nosnice, ale bacha přitom na evropské vyhlášky. 
Pomlázku, kocar neboli tatar pleťme alespoň ze 4 proutků – však víme, že už nit trojitá se  nepřetrhne. 
Po zahradě se pohybujte opatrně, ať nezašlápnete nějaké to kuřátko. 
A nezapomeňme si posvětit kočičky. 
Ale především – ať to všechno spolu s námi slouží radosti, 
že ten, který naše nemoci nesl a naše bolesti na sebe vzal, 
byl proklán pro naši nevěrnost a trestání snášel pro náš pokoj, 
byl vzkříšen! 
Christos voskrjes!         

Petr Pivoňka 
      

 

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, 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 


