
 

ZPRAVODAJ  ŘÍJEN 2018 

 Seniorátní výbor na své schůzi 24. 9. 2018 jednal s předsednictvem konventu o 
přípravě 4. zasedání 50.konventu MSS v Ostravě, doporučil SR žádost A. Zapletala 
(FS Olomouc) do seznamu kandidátů služby v církvi, doporučil žádost jáhna O. 
Mikoláše stát se farářem (na základě usnesení 4.zasedání 34.synodu ĆCE), 
doporučil žádost FS Olomouc o prodloužení  pracovní smlouvy pastorační 
pracovnice N.Batlové o 2 roky. Dále se SV zabýval situací v uprázdněných sborech 
a schválil nové dohody o administraci (Odry, Štramberk). 

 Setkání kurátorů: 6.října od 9.30 h. v Olomouci  

 Pastorální konference: 8. října v Ostravě společně se SCEAV   

            kázání: Marcin Pilch, téma: Moje cesta k liturgii - řečník: Daniel Heller. 

 Žádosti o velký grant (DaRP) posílejte elektronicky jak na seniorátní adresu, tak 
grantové komisi, a to do konce září t.r. Seniorátní výbor žádosti projedná 7. 11. O 
výsledku řízení budou žadatelé informováni e-mailem do 30. 11. 2018. Výsledky 
budou současně zveřejněny na webových stránkách (www.ustredicce.cz).  

 Instalace jáhna Martina Litomiského v Krnově bude v neděli 14.10.2018 ve 14 
hodin.  Všichni jsou srdečně zváni! 

 4. zasedání 50. konventu MSS se bude konat v Ostravě (Husovo nám.) v sobotu 
24. listopadu 2018 od 8.30 hodin. Prezence bude probíhat od 8.00 hodin. 

 Duchovní pobyt nejen pro presbytery MSS je naplánován v termínu 29.-
31.3.2019 v Poutním domě  Králíky, hostem bude s. Ivana Noble. Přihlašujte 
se, prosíme, už nyní na adrese: olomouc@evangnet.cz nebo tel. 728 289 354, 
počet míst je omezen.  

 Prosíme sbory, aby pamatovaly na příspěvky do seniorátního Fondu rychlé 
pomoci. SV v r. 2017 - 18 poskytl pomoc několika potřebným lidem v nouzi, a tak 
je třeba fond doplnit. Peníze, prosíme, zasílejte na seniorátní účet č. 132 000 
889/0300, variabilní symbol  06+ č. sboru. Děkujeme!  

 FS ve Štramberku nabízí k pronájmu byt na faře. Informace u br. faráře P.Prejdy. 

 Příští schůze SV bude ve středu 7. listopadu 2018 v Přerově od 9.00 hod.  
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