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ZPRAVODAJ  MORAVSKOSLEZSKÉHO  SENIORÁTU 
leden - únor 2020 

 

SENIORÁTNÍ  VÝBOR 
 SV na své schůzi 18. 1. 2020 v Ostravě SV jednal se předsedy poradních odborů seniorátu o 

plánovaných aktivitách r. 2020. Připravil seniorátní kalendář akcí, který je přílohou tohoto Zpravodaje. 
Příští schůze SV bude ve středu 4.3.2020 v Olomouci od 9.00 hod.  

Sdělení seniorátního výboru: 
 SV se zabýval obsazením ekonomického poradního výboru a situací v jednotlivých sborech.  

 Od 1.1.2020 bude br. Aleš Zapletal pastoračním pracovníkem seniorátu s určením pro sbory Zábřeh, 
Šumperk a Hrabová.  

 Seniorátní výbor žádá všechny sbory, aby evidenční dotazník za rok 2019 vyplnily a uzavřely do 
konce března.  

 Prosíme sbory, aby do konce února zaslaly na adresu seniorátu výkazy hospodaření za rok 2019 a 
návrh rozpočtu na rok 2020 písemně i elektronicky. 

 Prosíme sbory, které dostaly v r. 2018 dotace z DaRPu, aby odeslaly grantové komisi zprávu o užití 
dotací do 31.3.2020 /granty@e-cirkev.cz/  

 Prosíme sbory, aby na adresu: Pavel Prejda, Janáčkovy sady 1, Nový Jičín zaslaly zprávu o využití 
dotací z mikroprojektů seniorátu do 31.3.2020 (pavelprejda@seznam.cz). 

 Žádáme staršovstva, aby zvolily své delegáty (a náhradníky) do seniorátního shromáždění Jeronýmovy 
jednoty na období 2020-2023. Jména delegátů nahlaste br. Pavlu Prejdovi do 31.3.2020 . 

Statut Jeronýmovy jednoty čl.4 - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 
 

1. Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty zasedá zpravidla jednou ročně. 
2. Poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty volí na čtyřleté období z 

členů farních sborů staršovstva sborů příslušného seniorátu. Dva poslance volí ze svých členů 
příslušný seniorátní výbor. Virilními poslanci jsou členové seniorátního představenstva 
Jeronýmovy jednoty.  

3. Ve sborech, které jsou na konventu zastoupeny méně než čtyřmi poslanci, je do seniorátního 
shromáždění Jeronýmovy jednoty volen jeden poslanec a jeden náhradník, ve sborech, které jsou 
zastoupeny čtyřmi a více poslanci, jsou voleni dva poslanci a dva náhradníci. 

 

POZVÁNKY: 
 Setkání učitelů nedělních škol se uskuteční v sobotu 7.3.2020 v Přerově od 9.30 

hodin. Hostem bude farář ČCE z Kladna Leonardo Teca, původem z Angoly. 
 

 Jarní presbyterní konference MSS se bude konat v Olomouci v sobotu 4.4.2020. 

Téma: „ Hospodaření sborů i celé církve“. Hostem bude ekonom br. Petr Štulc. 
Zváni jsou všichni zájemci, nejen presbyteři.  


