
ZPRAVODAJ  MORAVSKOSLEZSKÉHO  SENIORÁTU
březen - duben 2020

SENIORÁTNÍ  VÝBOR
Schůze SV se konala dne 4. 3. 2020 v Olomouci. 
Příští schůze SV bude ve středu 29. 4. 2020 v Ostravici v 9.00 hod.

Sdělení seniorátního výboru:
 SV jednal s farářem A. Wranou o jeho působení na Konzervatoři EA v Olomouci.

 SV jednal s farářem L. Červenkou, kterého jmenoval do ekonomické komise MSS spolu se sestrou 
H. Honsnejmanovou.  

 Je nově vytvořen poradní odbor hudební, který povede sestra N. Kulíková. 

 SV jednal o situaci v jednotlivých sborech a doplnil seniorátní kalendář. 

 Sbory,  kterým byl  udělen  mikrogrant  na  rok 2020 a vrátily  podepsané darovací  smlouvy,  dostanou
na svůj účet přiděleny finanční prostředky. 

 Prosíme sbory, které dostaly v r. 2019  dotace z DaRPu, aby  do 31.3.2020 odeslaly grantové komisi
zprávu o užití dotací /granty@e-cirkev.cz/ 

 Prosíme  sbory,  aby  do  31.3.2020 zaslaly  na  adresu  Pavel  Prejda  zprávu  o  využití  dotací
z mikroprojektů seniorátu.

 Prosíme  sbory,  aby  do  31.3.2020 zaslaly  na  adresu  seniorátu  výkazy  hospodaření  za  rok  2019,
evidenční dotazníky a návrhy rozpočtu na rok 2020, a to písemně i elektronicky. 

 Zápisy  z výročních sborových shromáždění  2020  předejte,  prosíme,  br.  seniorovi do  15.  4.  2020
písemně i elektronicky.

 Vizitace v Opavě se uskuteční v neděli 24.5.2020.

JERONÝMOVA  JEDNOTA:
 Do 15. 3. 2020 nahlásit br. Prejdovi zvolené zástupce sborů do ústředního shromáždění JJ

 Do 17. 5. 2020 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 jsou ke stažení: https://www.ustredicce.cz (ve složce: Jeronýmova jednota)

 Do 31. 5. 2020 nahlásit br. Prejdovi výnos sbírky na Jeronýmovu jednotu a Hlavní dar lásky 
v jednotlivých sborech, včetně sborů administrovaných.

 V těchto dnech jsou do všech sborů postupně distribuovány letáky Jeronýmovy jednoty.

 Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se uskuteční v neděli 28.6.2020 
ve Vítkově.
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PASTORÁLNÍ  KONFERENCE:
9. březen 2020 v Olomouci, kázání Ř 5,1-8: Pavel Janás
téma: Co mi dávají bohoslužby, řečník: všichni zúčastnění

20. duben 2020 v Přerově, kázání Lk 24,13-35: Jan Lukáš
téma: Kazatel pro kazatele, řečník: Zvonimír Šorm

POZVÁNKY:

 Konference o hospodaření sborů se bude konat v Olomouci v sobotu 4. dubna od 9
hodin. 
Hostem bude člen PO ekonomického při Synodní radě br. Petr Štulc.  
Všichni jsou srdečně zváni!

 Instalace br. faráře Kamila Vystavěla v Prostějově se bude konat v neděli 17. května
2020. 

 Seniorátní den se bude letos konat v Šumperku v neděli 14.června 2020. 
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