ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
Říjen 2020
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 30. 9. 2020 v Olomouci.
Příští schůze SV ve středu 4. 11. 2020 v Přerově od 9.00 hod.

Sdělení seniorátního výboru:
•

SV spolu s předsedou konventu L. Červenkou připravoval podklady pro jednání konventu 2020.
L. Červenka informoval SV o práci ekonomicko-strategické komise MSS.

•

SV jednal s. administrátorem Vl. Stejskalem o situaci ve FS Javorník / prodej sborové budovy/, FS
Orlová /návrh prodeje sborové budovy/ a FS Suchdol /slib náhradníků staršovstva bude 18.10.2020/.
Ve FS Frýdek -Místek byla zvolena farářka Eliška Geislerová od 1.10.2020.

•
•

Na základě usnesení konventu 2019 vyzývá SV sbory, aby přispívaly do Fondu rychlé pomoci
minimální částkou 1000,- Kč ročně. Sbory zároveň mohou žádat o příspěvek pro potřebné.

•

Revizoři sborového účetnictví se mohou informovat u br. J. Grolla (jiri.groll51@gmail.com ).

•

SV doporučil grantové komisi žádosti o DaRP těchto sborů: 2 projekty Český Těšín, Hodslavice,
Prostějov, 2 projekty Šenov, Šumperk a Zábřeh. U FS Šumperk a Šenov je třeba též stanovisko sen.
představenstva JJ, jedná se o ekologický projekt. Zároveň SV potvrdil odložení realizací mikrograntů na
r. 2021 u sborů Olomouc, Orlová a Český Těšín.

•

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.

•

SV usnesl, že bude proplácet cestovné sen. faráři O. Mikolášovi na bohoslužby do sborů Hrabová,
Javorník, Odry, Orlová, Šenov, Šternberk, Vítkov. Tyto sbory mohou kontaktovat O. Mikoláše.

PASTORÁLNÍ KONFERENCE:
12. října 2020 v Olomouci, Téma se bude týkat večeře Páně a dalšího fungování sborů v době covidu.
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POZVÁNKY A OZNÁMENÍ:
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.

Konference o potenciálu církevních staveb se bude konat v Hodslavicích v sobotu
24.10.2020. Více na www.hodslavice.evangnet.cz

Kurz vzdělávání pro budoucí výpomocné kazatele bude ukončen 14.11.2020 v Přerově.

V sobotu 21. listopadu 2020 od 8.30 hod. se bude v Olomouci konat
2. zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu.
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