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TISK č. 22 
(Komise A, B, C, D) 

NOVÉ ROZLOŽENÍ SENIORÁTŮ ČCE 

 

Naše církev se nachází v procesu mnoha změn. Zvěst evangelia zůstává stejná (Žd 13, 8), ale mění se 

společnost, v níž žijeme, mění se způsob života. Změny vynucené okolnostmi jsou nepříjemné. Mnoho 

současných změn v církvi tak vnímáme. Návrh na nové rozložení seniorátů však předkládáme ve snaze 

převzít iniciativu a nejednat jen ve vleku událostí, pod tlakem personální či finanční nouze a 

předpokládané redukce sborů a církevních aktivit. Navrhované změny mohou být totiž také dobrým 

využitím možností, které se nám nabízejí. Církev se rychle učí zacházet s elektronickými 

komunikačními prostředky, s digitalizací, které zjednodušují administrativu a umožňují propojení 

a sdílení na dálku. Nové rozložení seniorátů vidíme také jako příležitost posílit vědomí sounáležitosti 

a společenství našich sborů. Nejde jen o věc správní, nýbrž také a předně duchovní. Duch svatý je 

pohyb. Slovo Boží se děje, Duch Páně vane a pod jejich dotykem se církev stává dynamickým 

společenstvím, živým organismem. Pohyb Ducha se propisuje i do roviny praktické, správní.  

Východiskem pro předkládané návrhy týkající se kompetencí a fungování seniorátů včetně jejich 

případného geografického přeskupení byl Strategický plán ČCE, který přijal synod v roce 2019. 

Obsahuje četné úkoly na toto téma: 

− V kapitole IV. Klíčoví lidé je uveden dílčí cíl: „Členové seniorátních výborů mají dostatečnou 

podporu, aby mohli zvládat svou sborovou i seniorátní agendu.“ A k němu dílčí úkol: „SR provede 

analýzu možností podpory menších a chudších seniorátů na poli administrativy 

a technickoorganizačních záležitostí.“ 

− V kapitole V. Přechod na samofinancování se v rubrice Lepší/kýžený stav píše: „Senioráty fungují 

ve svých spádových regionech jako významný aktér.“  

− V kapitole VII. Efektivní řízení a hospodaření, je uveden dílčí úkol: „SR provede za součinnosti 

seniorátních výborů inventuru současného rozdělení kompetencí správy církve (včetně 

geografického rozčlenění a kompetencí seniorátů) a případně předloží návrhy změn na její 

zefektivnění. V rámci toho přihlédne dle potřeby a možností i k příkladům ze zahraničí.“ 

Plněním těchto dílčích úkolů pověřila synodní rada v roce 2020 komisi pro reformu správy církve. 

Vzhledem k tomu, že Strategický plán klade velký důraz na spolupráci se seniorátními výbory, se 

komise spolu se zástupci synodní rady koncem dubna a začátkem května 2021 sešla na třech 

celovečerních strukturovaných on-line rozhovorech s představiteli seniorátů (seniory a seniorátními 

kurátory). Otázky, které byly rozeslány předem, zněly následovně: 

1. Jaký by měl být poměr mezi společenstevní a administrativní rolí seniorátu?  

2. Které pravomoci vám v seniorátním výboru chybějí, a kterých byste se raději vzdali? 

Komise po rozhovorech, z nichž byl pořízen zápis o 17 stranách, jednotlivé podněty sumarizovala 

a předala synodní radě. Některé náměty jsou již rozpracovány a připravuje se jejich zavedení 

do církevní správy:  

− elektronizace povolávání farářů a jáhnů (staršovstva budou kazatele povolávat prostřednictvím 

aplikace na Evangnetu, která přehledně obsáhne celý proces vč. generování dokumentů, jejich 

elektronického posílání a podepisování na všech úrovních), 

− elektronizace projektových systémů (zakoupení systému používaného neziskovými organizacemi, 

který proces řízení projektů, např. JJ a DaRP, velice zjednoduší, vč. agendy mikroprojektů). 

Představitelům seniorátů subjektivně nechybějí žádné pravomoci. Komise po důkladném rozhovoru 

dospěla k závěru, že kompetence seniorátních výborů v současném církevním zřízení a řádech, které 

jej doplňují, poskytují seniorátním výborům přiměřené možnosti vedení svěřených farních sborů 

a není nutné je měnit.  

https://ustredicce.e-cirkev.cz/res/archive/020/002053.pdf?seek=1624611622
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Představitelé seniorátů naopak v rozhovorech často zmiňovali značné administrativní zatížení a také 

tíži odpovědnosti za oblasti, v nichž nemají dostatečné odborné znalosti a zázemí, především oblast 

správy financí a nemovitého majetku.  

Při uvažovaném menším počtu větších seniorátů bude nutné posílit jejich administrativní podporu. 

Proto navrhujeme zřídit oblastní církevní kanceláře (OCK), jakési dceřiné buňky ÚCK, které by vždy 

dvěma seniorátům společně poskytovaly administrativní a účetní servis. Administrativa ani účetnictví 

nemusí být vázány na fyzickou kancelář – tam, kde tomu doposud je, se církev bude intenzivně snažit 

o digitalizaci církevní správy tak, aby kontakt s OCK mohl probíhat pouze elektronicky či telefonicky. 

Podle návrhu komise by OCK měla asi dva pracovníky, jednoho na administrativu a účetnictví, 

jednoho na projektové a strategické záležitosti. Náklady na OCK by byly hrazeny z celocírkevních 

repartic. Pro vedení seniorátů by taková pomoc ve spojení s digitalizací měla poskytnout takovou 

pomoc a podporu, aby správní záležitosti seniorátů byly řízeny efektivně a seniorátní výbory se mohly 

soustředit na život ve sborech a rozvíjení společenství v rámci seniorátu. Ekonomická rozvaha nového 

uspořádání církve bude předmětem dalších rozhovorů. 

Představitelé seniorátů téměř jednohlasně preferují společenstevní roli seniorátu před administrativní. 

Na druhé straně plně uznávají, že dobře vedená administrativa je pro fungování seniorátu nezbytná. 

Z rozhovorů vyplynulo, že společenstevní role seniorátu se lépe daří seniorátům s větším počtem 

sborů, které zpravidla poskytují větší personální zázemí. Nelze ovšem očekávat, že setkávání budou 

probíhat vždy v rámci celého seniorátu, klíčové je podporovat setkávání v rámci menších skupin 

sborů, které jsou si blízké. Menší senioráty se při pořádání nejrůznějších akcí na seniorátní úrovni 

potýkají s organizačními i personálními potížemi. 

Komise se proto následně intenzivně zabývala případným novým geografickým rozčleněním 

seniorátů. Na základě seniorátních strategií, které seniorátní výbory spolu se staršovstvy farních sborů 

odevzdaly synodní radě v roce 2014, na základě delších řad evidenčních dotazníků a výkazů 

hospodaření, jakož i na základě informací a mnohých rozhovorů se seniorátními výbory a zástupci 

sborů, s přihlédnutím k minimálním požadavkům kladeným na farní sbory1, jak je schválil synod 

v roce 2018 (usnesení č. 22/5), připravila komise návrh nového rozčlenění seniorátů v ČCE. 

Byla přitom vedena těmito zásadami: 

− Hranice nových seniorátů budou stanoveny s ohledem na očekávaný stav po přechodu 

na samofinancování, nikoli podle dnešního stavu. 

− Hranice nových seniorátů co nejvíce respektují stávající administrativní členění České republiky 

na kraje a okresy. Až na několik výjimek proto hranice navržených seniorátů respektují hranice 

samosprávných krajů; výjimky jsou zdůvodněny stávající spoluprací mezi farními sbory ležícími 

v různých krajích (okresy Česká Lípa, Jindřichův Hradec). 

− Každý seniorát musí být dosti velký, aby mohl kvalitně obsadit funkce a aby synergie (společné 

akce, propojování lidí) byla zřetelná a povzbuzující. 

− Seniorát nesmí být příliš velký, aby šestičlenný seniorátní výbor dokázal sledovat situaci ve všech 

sborech z hlediska duchovního, personálního, projektového apod. Očekáváme, že časem bude mít 

každý seniorát cca 20–30 sborů. (Budeme společně hledat způsob, jak zachovat specifika sborů 

současného Ochranovského seniorátu při ČCE i specifika seniorátu samotného.) 

 
1  

- schopnost shromáždit k pravidelným nedělním bohoslužbám v sídle sboru v průměru více než 10 osob 

- schopnost získat během kalendářního roku pro svůj vlastní život a službu nejméně 50.000 Kč (v součtu 

vybraných sbírek pro potřeby sboru, vybraných tuzemských darů a vybraného saláru) 

- schopnost staršovstva pravidelně se scházet v usnášeníschopném počtu 

- schopnost vytvořit dostatečnou poptávku po práci kazatele a schopnost aktivně hledat nového kazatele tak, 

aby administrace sboru netrvala více než 10 let 

- schopnost pravidelně konat přiměřenou misijní, diakonickou či pastorační aktivitu pro okolí sboru  

- schopnost zvládnout samostatně příslušnou správní agendu (vč. správy nemovitostí)  
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− Senioráty by měly být přibližně stejně silné, aby se žádný ze seniorátů necítil odloučeně 

od silnějších částí církve. Každý ze seniorátů musí mít silné sbory, o které se může opřít. 

Proto se navrhuje rozčlenit území hl. m. Prahy do dvou seniorátů, území Středočeského kraje do tří 

seniorátů a přiřadit okres Vsetín do navrhovaného šestého seniorátu.  

− Společenstevní roli v rámci seniorátu budou hrát menší spontánní jednotky, v nichž je možno 

udržovat pocit sounáležitosti (viz současná praxe okrsků např. v Moravskoslezském seniorátu). 

− Každý seniorát bude mít dostatečnou administrativní podporu, aby senior mohl být i nadále 

sborovým farářem (OCK, případně externí experti). 

− Přechodné období bude trvat do roku 2026. 

Vycházejíc z výše uvedených zásad, synodní rada předkládá církvi návrh nahradit současných čtrnáct 

seniorátů šesti velkými senioráty. Hranice seniorátů I až VI jsou v úplnosti znázorněny na přiložené 

mapě a v její textové části s výčtem sborů a kazatelských stanic k 31. prosinci 2021.  

Synodní rada navrhuje, aby tento plán církev projednala s následujícím harmonogramem: 

1. Synod v roce 2022 uloží konventům, aby se vyjádřily k navrženému rozložení seniorátů v ČCE. 

2. Synod v roce 2023, tj. na 1. zasedání 36. synodu, schválí závazné rozčlenění seniorátů s účinností 

od 1. ledna 2027. 36. synod tak bude posledním synodem, jehož se budou účastnit delegáti 

stávajících seniorátů.  

3. Konventy nových seniorátů zasednou mimořádně na začátku roku 2027 a zvolí poslance 

37. synodu, jehož složení bude reflektovat nové správní členění církve. 

 

 

Návrh usnesení:  

Synodní rada předkládá synodu následující návrh usnesení: 

1. Synod ukládá staršovstvům a seniorátním výborům, aby se seznámily s návrhem nového 

rozložení seniorátů.  

2. Synod ukládá konventům, aby se k návrhu vyjádřily a svá písemná vyjádření odeslaly Ústřední 

církevní kanceláři do 31. ledna 2023. 
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Seniorát I – farní sbory 
 

farní sbor stávající seniorát farní sbor stávající seniorát 

AŠ západočeský PRAHA 3 – JAROV pražský 

BRANDÝS nad Labem  poděbradský PRAHA 3 – ŽIŽKOV I pražský 

ČESKÁ LÍPA liberecký PRAHA 3 – ŽIŽKOV II pražský 

DĚČÍN ústecký PRAHA 6 – DEJVICE  pražský 

HORNÍ SLAVKOV západočeský PRAHA 6 – STŘEŠOVICE pražský 

CHEB západočeský PRAHA 8 – KOBYLISY pražský 

CHODOV u Karlových Varů západočeský PRAHA 8 – LIBEŇ pražský 

CHOMUTOV ústecký PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE pražský 

CHOTINĚVES ústecký ROUDNICE nad Labem ústecký 

KARLOVY VARY západočeský RUMBURK liberecký 

KLADNO pražský SOKOLOV západočeský 

KRABČICE u Roudnice nad Labem ústecký TEPLÁ západočeský 

LIBČICE nad Vltavou pražský TEPLICE ústecký 

LIBIŠ poděbradský TŘEBENICE ústecký 

LIBKOVICE pod Řípem ústecký ÚSTÍ nad Labem ústecký 

LITOMĚŘICE ústecký VARNSDORF liberecký 

LOUNY ústecký ŽATEC ústecký 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ západočeský   

MĚLNÍK poděbradský   

MOST ústecký   

MŠENO u Mělníka poděbradský   

NEJDEK západočeský   

OSTROV západočeský   

PODBOŘANY západočeský   

PRAHA 1 – Deutschsprachige Evangelische 

Gemeinde Prag 

pražský   

PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO pražský   

PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO pražský   
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Seniorát I – kazatelské stanice 
 

Benešov nad Ploučnicí Rotava 

Čelákovice Roztoky 

Česká Kamenice Slaný 

Dubá Štětí 

Duchcov Toužim 

Františkovy Lázně Trmice 

Hazlov Tři Sekery 

Hranice v Čechách Úštěk 

Hrzín Valeč 

Jáchymov Vysoká 

Klášterec nad Ohří  

Kostelec nad Labem  

Kralupy nad Vltavou  

Kraslice  

Kynšperk nad Ohří  

Lázně Kynžvart  

Libá  

Liběchov  

Lovosice  

Mokřiny  

Nová Role  

Nové Sedlo  

Nový Bor  

Oráčov  

Plesná  

Podhradí  

Radonice nad Ohří  
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Seniorát II – farní sbory                 Seniorát II – kazatelské stanice 
  

farní sbor stávající seniorát farní sbor stávající seniorát kazatelská stanice 

BENEŠOV u Prahy pražský ROKYCANY západočeský Bechyně 

BEROUN pražský SEDLEC – PRČICE pražský Černošice 

ČERNOŠÍN západočeský SOBĚHRDY pražský Dobřichovice 

ČESKÉ BUDĚJOVICE jihočeský SOBĚSLAV jihočeský Hořovice 

DOBŘÍŠ pražský STŘÍBRO západočeský Kaplice 

DOLNÍ BĚLÁ západočeský ŠKVOREC pražský Kostelec nad Černými lesy 

DOMAŽLICE západočeský TÁBOR jihočeský Lestkov 

HVOZDNICE pražský VOLYNĚ jihočeský Mladá Vožice 

CHRÁST u Plzně západočeský   Nýřany 

KDYNĚ na Šumavě západočeský   Příbram 

KRALOVICE západočeský   Radnice 

MERKLÍN u Přeštic západočeský   Řevnice 

PÍSEK jihočeský   Říčany 

PLZEŇ – Korandův sbor západočeský   Sedlčany 

PLZEŇ – západní sbor západočeský   Strakonice 

PRAHA  

– OCHRANOVSKÝ SBOR 

ochranovský   Sušice  

Újezd nad lesy 

PRAHA 10 – STRAŠNICE pražský   Úvaly 

PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES pražský   Vimperk 

PRAHA 10 – VRŠOVICE pražský   Vlašim 

PRAHA 2 – VINOHRADY pražský   Vodňany 

PRAHA 4 – BRANÍK pražský    

PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO pražský    

PRAHA 4 – MODŘANY pražský    

PRAHA 4 – NUSLE pražský    

PRAHA 5 – RADOTÍN pražský    

PRAHA 5 – SMÍCHOV pražský    

PŘEŠTICE západočeský    
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Seniorát III – farní sbory 
 

farní sbor stávající seniorát farní sbor stávající seniorát 

BOROVÁ u Poličky poličský KLÁŠTER nad Dědinou královéhradecký 

BOŠÍN poděbradský KOLÍN poděbradský 

BRANDÝS nad Orlicí chrudimský KOSTELEC nad Orlicí královéhradecký 

BUČINA chrudimský KRAKOVANY v Čechách poděbradský 

BUKOVKA chrudimský KROUNA poličský 

ČÁSLAV chrudimský KŘÍŽLICE liberecký 

ČERNILOV královéhradecký KUTNÁ HORA poděbradský 

ČESKÁ TŘEBOVÁ chrudimský LANŠKROUN chrudimský 

ČESKÝ BROD poděbradský LETOHRAD královéhradecký 

DVAKAČOVICE chrudimský LIBENICE poděbradský 

DVŮR KRÁLOVÉ nad Labem královéhradecký LIBEREC liberecký 

DŽBÁNOV – ÚSTÍ nad Orlicí chrudimský LIBICE nad Cidlinou poděbradský 

HEŘMANŮV MĚSTEC chrudimský LIBŠTÁT liberecký 

HLINSKO poličský LITOMYŠL chrudimský 

HORNÍ ČERMNÁ chrudimský LOZICE chrudimský 

HOŘICE v Podkrkonoší královéhradecký LYSÁ nad Labem poděbradský 

HRADEC KRÁLOVÉ královéhradecký MLADÁ BOLESLAV poděbradský 

HRADIŠTĚ chrudimský MORAVSKÁ TŘEBOVÁ brněnský 

HRONOV královéhradecký NÁCHOD–ŠONOV královéhradecký 

CHLEBY poděbradský NOVÉ MĚSTO pod Smrkem liberecký 

CHOCEŇ chrudimský NOVÝ BYDŽOV královéhradecký 

CHRUDIM chrudimský NYMBURK poděbradský 

CHVALETICE chrudimský OPATOVICE chrudimský 

JABLONEC nad Nisou liberecký PARDUBICE chrudimský 

JABLONEC nad Nisou ochranovský PEČKY poděbradský 

JIČÍN královéhradecký PODĚBRADY poděbradský 

JILEMNICE liberecký POLIČKA poličský 
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Seniorát III – farní sbory 
  

  

farní sbor stávající seniorát   

POTŠTEJN ochranovský   

PROSEČ u Skutče poličský   

PŘEDHRADÍ poděbradský   

PŘELOUČ chrudimský   

RANÁ u Hlinska poličský   

ROVENSKO pod Troskami ochranovský   

SEMONICE královéhradecký   

SEMTĚŠ chrudimský   

SLOUPNICE chrudimský   

SVITAVY brněnský   

TANVALD–SMRŽOVKA ochranovský   

TELECÍ poličský   

TRNÁVKA chrudimský   

TRUTNOV královéhradecký   

TŘEBECHOVICE pod Orebem královéhradecký   

TURNOV ochranovský   

UJKOVICE ochranovský   

VELENICE poděbradský   

VELIM poděbradský   

VRCHLABÍ královéhradecký   

VYSOKÉ MÝTO chrudimský   

ZRUČ nad Sázavou pražský   

ŽELEZNÝ BROD ochranovský   
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Seniorát III – kazatelské stanice 
 

Bělá pod Bezdězem Mladějov 

Běleč nad Orlicí Moravská Chrastová 

Benátky nad Jizerou Nová Paka 

Bohuslavice nad Metují Nové Město nad Metují 

Bolehošť Opatov 

Bratříkov–Pěnčín Opočno 

Broumov Opolany 

Bystré Plavy 

Červený Kostelec Pustá Rybná 

Česká Skalice Radiměř 

Dobruška Rokytnice nad Jizerou 

Herlíkovice Rožďalovice 

Horní Jelení Rychnov nad Kněžnou 

Horní Třešňovec Semily 

Hořátev Skuteč 

Huntířov Slatiňany 

Chlumec nad Cidlinou Spálov 

Janské Lázně Střevelná 

Jaroměř Svratouch 

Jevíčko Šonov u N. Města nad Metují 

Koberovy Tis 

Kořenov Třebářov 

Kovanec Týniště nad Orlicí 

Kunvald Ústí nad Orlicí 

Libáň Valteřice 

Libáň Velké Hamry 

Lomnice nad Popelkou Žamberk 

Machov  
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Seniorát IV – farní sbory   Seniorát IV – kazatelské stanice 
    

farní sbor stávající seniorát  kazatelská stanice 

DAŇKOVICE horácký  Blažkov 

HORNÍ DUBENKY horácký  Bolešín 

HORNÍ KRUPÁ horácký  Borovnice 

HORNÍ VILÉMOVICE horácký  Bystřice nad Pernštejnem 

HUMPOLEC horácký  Číhošť 

JIHLAVA horácký  Dačice 

JIMRAMOV poličský  Havlíčkův Brod 

JINDŘICHŮV HRADEC jihočeský  Chotěboř 

KRUCEMBURK poličský  Kamenice nad Lipou 

MORAVEČ horácký  Klokočov 

NOVÉ MĚSTO na Moravě horácký  Kralice 

OPATOV horácký  Křižánky 

PELHŘIMOV–STRMĚCHY horácký  Ledeč nad Sázavou 

PROSETÍN u Bystřice nad Pernštejnem brněnský  Maleč 

ROVEČNÉ brněnský  Moravské Budějovice 

SÁZAVA horácký  Myslibořice 

SNĚŽNÉ na Moravě horácký  Nyklovice 

STRMILOV jihočeský  Počátky 

TELČ horácký  Přibyslav 

TŘEBÍČ horácký  Sázavka 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ horácký  Slavonice 

VESELÍ brněnský  Sobíňov 

VILÉMOV u Golčova Jeníkova chrudimský  Střížov 

   Valtínov 

   Velká Lhota u Dačic 

   Zahrádky 

   Žďár nad Sázavou 

   Žirovnice 
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Seniorát V – farní sbory  
  Seniorát V – kazatelská stanice 

      

farní sbor stávající seniorát   kazatelská stanice  

BOSKOVICE brněnský   Blansko Tišnov 

BRNO – HUSOVICE brněnský   Bohutice Ublo 

BRNO – ŽIDENICE brněnský   Brumovice Uherský Brod 

BRNO I brněnský   Bystřice pod Hostýnem Újezd–Rychmanov 

BRNO II brněnský   Bzenec Velká nad Veličkou 

BŘECLAV brněnský   Holešov Velké Hostěrádky 

DAMBOŘICE brněnský   Horní Smržov Veselí nad Moravou 

HERŠPICE brněnský   Hrabětice Vrbovec 

HODONÍN východomoravský   Ivančice Vyškov 

HRUBÁ VRBKA a VELKÁ nad Veličkou východomoravský   Kuřim  

HUSTOPEČE u Brna brněnský   Letovice  

JASENNÁ východomoravský   Litobratřice  

JAVORNÍK nad Veličkou východomoravský   Luhačovice  

KLOBOUKY u Brna brněnský   Moravský Krumlov  

KROMĚŘÍŽ východomoravský   Morkůvky  

KYJOV východomoravský   Napajedla  

MIROSLAV brněnský   Násedlovice  

NIKOLČICE brněnský   Nedvědice  

NOSISLAV brněnský   Novosedly  

OLEŠNICE na Moravě brněnský   Otrokovice  

PRUSINOVICE východomoravský   Pasohlávky  

RUSAVA východomoravský   Přibice  

SILŮVKY u Brna brněnský   Rajnochovice  

UHERSKÉ HRADIŠTĚ východomoravský   Slavkov  

VANOVICE brněnský   Strážnice  

VIZOVICE východomoravský   Sudice  

ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ východomoravský   Suchov  

ZLÍN východomoravský   Šatov  

ZNOJMO brněnský   Troskotovice  
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Seniorát VI – farní sbory 
 

farní sbor stávající seniorát farní sbor stávající seniorát 

BRUNTÁL moravskoslezský STŘÍTEŽ nad Bečvou východomoravský 

ČESKÝ TĚŠÍN moravskoslezský SUCHDOL nad Odrou moravskoslezský 

FRÝDEK – MÍSTEK moravskoslezský ŠENOV u Ostravy moravskoslezský 

HODSLAVICE moravskoslezský ŠTERNBERK moravskoslezský 

HOŠŤÁLKOVÁ u Vsetína východomoravský ŠTRAMBERK moravskoslezský 

HRABOVÁ moravskoslezský ŠUMPERK moravskoslezský 

HRANICE moravskoslezský VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ východomoravský 

HUSLENKY východomoravský VELKÁ LHOTA východomoravský 

JABLŮNKA východomoravský VÍTKOV moravskoslezský 

JAVORNÍK u Jeseníku moravskoslezský VSETÍN (Dolní sbor) východomoravský 

JESENÍK moravskoslezský VSETÍN (Horní sbor) východomoravský 

KATEŘINICE východomoravský ZÁBŘEH moravskoslezský 

KRNOV moravskoslezský   

LESKOVEC východomoravský   

LIPTÁL východomoravský   

NOVÝ JIČÍN moravskoslezský   

ODRY moravskoslezský   

OLOMOUC moravskoslezský   

OPAVA moravskoslezský   

ORLOVÁ moravskoslezský   

OSTRAVA moravskoslezský   

OSTRAVICE moravskoslezský   

POZDĚCHOV východomoravský   

PROSTĚJOV moravskoslezský   

PRŽNO východomoravský   

PŘEROV moravskoslezský   

RATIBOŘ u Vsetína východomoravský   

RŮŽĎKA východomoravský   
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Seniorát VI – kazatelské stanice 
 

Bohumín Straník 

Bravinné Sudice 

Budišov nad Budišovkou Sudkov 

Bystřička Svébohov 

Domášov Uničov 

Frenštát pod Radhoštěm Velké Heraltice 

Fulnek Zpupná Lhota 

Hanušovice  

Horní Benešov  

Hradec–Nová Ves  

Karlovice  

Karviná  

Klokočůvek  

Kobylá  

Krasov  

Lázy  

Lhota u Vsetína  

Lipová  

Mikulůvka  

Moravský Beroun  

Mořkov  

Písařov  

Podlesí  

Ropice  

Rožnov pod Radhoštěm  

Rýmařov  

Seninka  

Skorošice  

 


