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ZPRAVODAJ  MORAVSKOSLEZSKÉHO  SENIORÁTU 

Listopad 2021 
 

SENIORÁTNÍ  VÝBOR 

Schůze SV se konala dne 25. 9. 2021 v Suchdolu n. spolu s předsedou konventu. 

Příští schůze SV bude po konventu 13.11.2021 v Olomouci. 

  

Sdělení seniorátního výboru 

SV dokončil přípravu 3.zasedání 51. konventu MSS. Jednal o situaci ve sborech Suchdol /spolu se 

suchdolským staršovstvem/, administrátorem bude od 1.11.2021 br.f. L. Červenka. Ve FS Bruntál bude 

administrátorem br.f. Š. Janča od 1.11.2021. V Bruntálu a Suchdolu budou v neděli 21.11.2021 volby 

staršovstev. Ve FS v Ostravici bude administrátorem br.f.  Š. Marosz od 1.11.2021 

SV potvrdil žádosti o tzv. mikroprojekty MSS pro rok 2022. Po obdržení darovací smlouvy budou 

sborům částky vyplaceny.   

Prosíme sbory, aby pamatovaly na příspěvky do seniorátního Fondu rychlé pomoci.  

Prosíme sbory, které pronajímají farní byty, aby předložily SV smlouvy o bydlení. 

PASTORÁLNÍ  KONFERENCE: 

 

8. listopadu 2021 v 9 hodin v Přerově, kázání f. Kamil Vystavěl, Mt 22, 15-22 ,                                                   

program: f. Mikuláš Vymětal – O menšinách 

13. prosince 2021 v 9 hodin v Olomouci, kázání f. Mojmír Blažek, Mt 11, 2-15,                           

program: Quo vadis, ČCE, hosté: Pavel Pokorný a Jiří Schneider. 

POZVÁNKY  A  OZNÁMENÍ: 
V neděli 7.11.2021 ve 14.30 hodin se bude ve FS v Horní Čermné konat ordinace 

nových kazatelů. Z našeho seniorátu bude ordinován br. Aleš Zapletal původně u Olomouce a s. 

Noemi Kulíková z FS v Odrách. Všichni jsou srdečně zváni! 

 

 

Uvedení nového evangelického zpěvníku se bude konat v neděli 28.11.2021 v 15 hodin v Praze  

v kostele U Salvátora, v lednu potom v Brně a ve Zlíně. Bude zajištěn také videopřenos.  

 

3. zasedání 51. konventu MSS se bude konat v Olomouci v sobotu 13. listopadu 2021 od 8.30 hodin. 

Prosíme delegáty, aby přišli v dostatečném předstihu kvůli prezenci. 

Konvent proběhne v kostele, a to za dodržování platných hygienických opatření, tj. dezinfekce rukou a 

respirátory třídy FFP2/KN 95 nebo nanoroušky. Konec předpokládáme nejpozději v 16.00 hod.  

 

Seniorátní výbor MSS končí své šestileté působení, děkujeme všem sborům, které nám dávaly najevo 

svoji podporu a nesli nás na modlitbách! 

http://moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz/

