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ZPRAVODAJ  MORAVSKOSLEZSKÉHO  SENIORÁTU 

září 2020 
 

SENIORÁTNÍ  VÝBOR 

Schůze SV se konala dne 17. 8. 2020 v Ostravě.  

Příští schůze SV spolu s předsednictvem konventu bude ve středu 30. 9. 2020 v Olomouci od 9.00 hod. 

 

Sdělení seniorátního výboru: 

• Seniorátní výbor jednal o situaci v jednotlivých sborech a doplnil seniorátní kalendář. 

• Vizitace v Opavě je přesunuta na 25.10.2020. 

• Ve FS v Bruntálu byl zvolen kurátorem br. Pavel Kielar.  

.  

• Zápisy z výročních sborových shromáždění 2020, které se konaly později než v plánovaných 

termínech, předejte, prosíme, br. seniorovi do 31.10.2020 písemně i elektronicky. 

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

do 30.9.2020 na adresu: pavelprejda@seznam.cz . 

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

přiloženou v e-mailu ze dne 14.3.2020 a poslaly ji do 30.9.2020 na adresu:  

moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz.  

 

 

PASTORÁLNÍ  KONFERENCE: 

 

14. září 2020 v Přerově, kázání: Vlastislav Stejskal, téma: „Co bychom si uvařili“ o 

ekonomickém výhledu našeho seniorátu – Lubomír Červenka. 

  

POZVÁNKY  A  OZNÁMENÍ: 
 

Instalace br. faráře Kamila Vystavěla v Prostějově bude v neděli 13.9.2020 ve 14.30 h.  

 

     Ve dnech 17. - 19. 9. 2020 se bude v Praze konat 2. zasedání 35. synodu ČCE. 

 

Farní sbory v Hrabové a Zábřehu zvou na OSLAVY 2020, v sobotu  5.9. a neděli   

6.9.2020 – výročí postavení kaple ve Svébohově. Více na www.zabreh.evangnet.cz. 

 

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! 

http://moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz/
mailto:pavelprejda@seznam.cz
mailto:moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz
http://www.zabreh.evangnet.cz/


 

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

moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz 

 

 

 

Kurz vzdělávání pro budoucí výpomocné kazatele bude pokračovat na podzim 

12.9.2020 v Olomouci a 14.11.2020 v Přerově. 

 

Seminář pro výpomocné kazatele stávající i budoucí, se bude konat v Brně ve dnech 

16.-18.10.2020, téma: rétorika/ i praktická cvičení, vede herec Vladimír Hauser. 

 

 Konference o potenciálu církevních staveb se bude konat v Hodslavicích v sobotu       

24.10.2020. Více na www.hodslavice.evangnet.cz 
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