
 

ZPRAVODAJ  LEDEN - ÚNOR 2019 

Seniorátní výbor na své schůzi 9. 1. 2019 v úvodu projednal směrnice o účetnictví 

seniorátu a náplň práce seniorátní pastorační pracovnice pro mládež Aleny 

Zapletalové, která zahájila činnost 1.1.2019. Sestavil seniorátní kalendář na 

r.2019. Zabýval se žádostmi o mikrogranty ze sborů a rozdělil celkem 99.000,- Kč 

/na rok 2019 bylo přiděleno našemu seniorátu 87 769 Kč a zbytek z 11.309,- Kč 

z loňského roku/ mezi 11 sborů a poradní odbor pro vzdělávání laiků. SV vykoná 

vizitace v r. 2019 v těchto sborech: Nový Jičín, Hodslavice, Orlová, Ostrava a 

Šumperk. Volby staršovstev budou ve sborech Hodslavice a Český Těšín. Termíny 

budou sborům sděleny později.  

Pastorální konference: 

14.ledna 2019 v Olomouci: kázání Jan Jun, exegeze Vlastislav Stejskal      

Hlavní téma: Liturgie pohřbu, svatby – David Sedláček 

11.února 2019 v Přerově: kázání Marek Zikmund, exegeze Štěpán Marosz   

Hlavní téma: Liturgie u starokatolíků - Martin Kováč 

Konference k připravovanému strategickému plánu ČCE se koná v pátek 

1.února od 15 do 19 hodin v aule Pedagogické fakulty UK. Zváni jsou kazatelé, 

presbyteři i zájemci z řad členů a přátel ČCE. Informace a návrh první části 

strategického plánu byly v listopadové sborové zásilce. Na konferenci je třeba se 

přihlásit na adrese: sekretariat@e-cirkev.cz nejpozději do pondělí 21.1.2019. 

 
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, na adrese: olomouc@evangnet.cz nebo tel. 728 289 354, počet míst 
je omezen.  Přihlašujte se, prosíme do 31.ledna 2019.  
 
Prosíme sbory, které dostaly v r. 2018 dotace z DaRPu, aby odeslaly grantové 
komisi zprávu o užití dotací do 31.3.2019 /granty@e-cirkev.cz/  a na seniorátní 
adresu zprávu o využití dotací z mikroprojektů seniorátu rovněž do 31.3.2019.   
 
Prosíme sbory, aby do konce února zaslaly na adresu seniorátu výkazy 
hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 písemně i elektronicky.  
 
Příští schůze SV bude ve středu 6. 2. 2019 v Olomouci od 9.00 hodin.  

moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz , tel. 605 303 670 

moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz  

https://www.ustredicce.cz/data/J/L/L/2018-10-Konference-ke-strategi.pdf
mailto:sekretariat@e-cirkev.cz
mailto:granty@e-cirkev.cz/
http://moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz/

