ZPRAVODAJ - KVĚTEN 2019
Seniorátní výbor jednal 8.5.2019 ve Šternberku. V úvodu proběhl rozhovor se staršovstvem
šternberského sboru o životě sboru a jeho budoucnosti. Sbor požádal o prodloužení
podporovaného místa do r. 2022, SV doporučil podporu a dále o tom rozhodne synod. SV
vykoná vizitace v těchto sborech: 12.5. v Hodslavicích a Orlové, 20.10. v Novém Jičíně, 29.9.
v Šumperku a v Ostravě na podzim. OD 1.8.2019 bude FS v Prostějově administrovat f. Jan
Lukáš a FS v Orlové f. Marcin Pilch. Byl doplněn seniorátní kalendář 2019 o termíny schůzí
a konventu.
Pastorální konference:
13. květen 2019 – Malá Morávka , text: J 13,31-35 kázání: Mojmír Blažek exegeze: Pavel
Janošík, téma: Liturgie u starokatolíků řečník: gen. sekretář ERC Petr Jan Vinš.
17. červen 2019 – Lipová, text: J 16,12-15 kázání: Vladimír Pír
Seniorátní den se bude letos konat v Novém Jičíně v neděli 2.6.2019. Pozvánky
s programem budou do sborů včas rozeslány.
70. výročí vzniku sboru si připomene FS ve Šternberku v neděli 8. září 2019.
200. výročí otevření a posvěcení kostela v Hodslavicích oslaví FS v neděli 22. září 2019
Setkání kurátorů MSS se bude letos konat v sobotu 5. října 2019 v Olomouci.

1. zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu se bude konat
v sobotu 23. listopadu 2019 /místo bude upřesněno, v jednání je Český Těšín/.

Jeronýmova jednota:
1/ Do 19. května 2019 mohou sbory podávat žádosti o dary a půjčky z prostředků JJ
Žádosti je třeba poslat písemně i elektronicky na adresu: Pavel Prejda, Janáčkovy sady 1,
Nový Jičín, pavelprejda@seznam.cz . Formuláře ke stažení: https://www.ustredicce.cz (ve
složce: Jeronýmova jednota)
2/ Do 2. června nahlásit br. f. Prejdovi výnos sbírky na Jeronýmovu jednotu a Hlavní dar
lásky v jednotlivých sborech, včetně sborů administrovaných.
3/ Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se uskuteční v neděli 30. června 2019
v Novém Jičíně.
Příští schůze SV bude ve středu 29. 5. 2019 v Rýmařově / ústředí Diakonie Rýmařov, tř.
Hrdinů 48/ od 9.00 hodin.
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