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ZPRAVODAJ  MORAVSKOSLEZSKÉHO  SENIORÁTU 

květen - červen 2020 
 

SENIORÁTNÍ  VÝBOR 

Schůze SV se konala dne 6. 5. 2020 v Přerově.  

Příští schůze SV bude ve středu 3. 6. 2020 v Ostravici od 9.00 hod. 

 

Sdělení seniorátního výboru: 

 Seniorátní výbor na své schůzi 6.5.2020 jednal o situaci v jednotlivých sborech a doplnil seniorátní 

kalendář. 

 Od 1.7.2020 bude FS v Jeseníku administrován farářem Jakubem Pavlúsem ze Šumperku. 

 Kazatelskou stanici Karviná, nyní spravovanou FS Orlová, bude nově spravovat FS v Českém Těšíně. 

 Vizitace v Šenově  se uskuteční v neděli 31.5.2020, vizitace v Opavě je přesunuta na podzim, termín 

je v jednání 

 Na žádost předsedy synodu navrhl SV kandidáty do celocírkevních funkcí.  

 Sestra Hana Ryšavá z Prostějova se bude podílet na vypracování zadání pro seniorátní PO hudební.  

 SV jednal o návrhu na zřízení seniorátního PO teologického.   

 Zápisy z výročních sborových shromáždění 2020, které se konaly do března t.r.,  předejte, prosíme, 

br. seniorovi do 31.5.2020 písemně i elektronicky. 

 Prosíme sbory, které dostaly v r. 2019 dotace – mikroprojekty MSS, aby odeslaly zprávu o využití 

dotací do 31.5.2020 na adresu: pavelprejda@seznam.cz . 

 Prosíme sbory, aby do 31.5.2020 zaslaly na adresu seniorátu výkazy hospodaření za rok 2019, 

evidenční dotazníky a návrhy rozpočtu na rok 2020, a to písemně i elektronicky.  

 Prosíme všechny farní sbory, aby vyplnily tabulku (Standardní náplň farářského úvazku) 

přiloženou v e-mailu ze dne 14.3.2020 a poslaly ji do 31.5.2020 na adresu:  

moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz.  

 

 

JERONÝMOVA  JEDNOTA: 

 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 na: 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. 

 Do 31. 5. 2020 nahlásit br. Prejdovi zvolené zástupce sborů do seniorátního shromáždění JJ 

 Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se uskuteční v neděli 28. června 2020 ve Vítkově. 
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PASTORÁLNÍ  KONFERENCE: 

 

8. června 2020 v Hodslavicích, kázání Ex 19,2-6 Martin Litomiský 

téma: Kazatel pro kazatele, host: Zvonimír Šorm 

 

 

POZVÁNKY  A  OZNÁMENÍ: 
 

 Oblastní  setkání  sborů  v  Šumperku (původně Seniorátní den), se bude konat        

dne 14. června 2020 

 

 Konference o hospodaření sborů se bude konat v náhradním termínu v Olomouci 

v sobotu 10. října 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 je přesunuta na neděli 13.9. 2020.  

 

 Kurz vzdělávání pro budoucí výpomocné kazatele bude pokračovat na podzim 

12.9.2020 v Olomouci a 17.10.2020 v Přerově 
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