ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
leden - únor 2022
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 18. 1. 2022 v Ostravě.
Příští schůze SV bude ve středu 21. 2. 2022 v Přerově od 15 hod. Na schůzi jsou pozváni i předsedové
poradních odborů.

Sdělení seniorátního výboru
 SV projednal žádost FS v Odrách o dispens – SV souhlasí
 SV projednal žádost FS v Zábřehu o dispens – SV souhlasí
 Vizitace v r. 2022 se budou konat v těchto sborech:
Bruntál, Hrabová, Krnov, Štramberk. Termíny budou včas sděleny.

 Volba staršovstev a s tím spojené sliby se v r. 2022 se uskuteční v těchto sborech:
Bruntál (již proběhla), Odry, Opava, Orlová, Ostravice (již proběhla), Šternberk, Zábřeh

 Patronáty členů seniorátního výboru nad sbory MSS:






Hana Honsnejmanová:
Mojmír Blažek:
Jiří Marek:
Pavel Prejda:
Michael Waloschek:

Hrabová, Krnov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh
Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Ostravice, Šenov
Bruntál, Český Těšín, Javorník, Jeseník, Olomouc
Frýdek - Místek, Hodslavice, Odry, Opava, Hranice
Přerov, Suchdol, Šternberk, Štramberk, Vítkov

 Okrskové presbyterky - v prvním pololetí 2022 se mají uskutečnit okrskové konference. Jedná se o úkol
z 2. zasedání 51. konventu MSS. Vzhledem k epidemické situaci tyto konference ve většině okrsků
neproběhly.
Téma: Spolupráce a strategie sborů v okrsku.

PASTORÁLNÍ KONFERENCE
14. února 2022 v Olomouci
14. března 2022 v Přerově

POZVÁNKY
 9.2.2022 – Webinář o postavení kurátorů – on-line
Poradní odbor synodní rady ČCE pro práci s laiky zve na webinář, který se uskuteční ve středu 9.2.2022
od 19.00 hod on-line.
Přihlásit se lze do pondělí 7.2.2022 na prihlasky.e-cirkev.cz

 26.3.2022 – Co by měl vědět každý presbyter – Praha
Poradní odbor synodní rady ČCE pro práci s laiky pořádá další setkání presbyterů. Tématem bude misie a
evangelizace.
Přihlásit se lze do soboty 19.3.2022 na prihlasky.e-cirkev.cz
moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz, tel. 605 303 670

moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz

 2.4.2022 – Setkání učitelů nedělních škol – Šumperk
Poradní odbor pro učitele nedělní školy chystá 2. dubna od 9 do 16 hod setkání v evangelickém sboru v
Šumperku. Hostem bude Ivan Ryšavý.

OZNÁMENÍ
Dne 16.1.2022 proběhlo ve farním sboru v Přerově slavnostní shromáždění, při kterém
synodní senior Pavel Pokorný ustanovil nové členy seniorátní výbor MSS.

Při tomto shromáždění byl také představen a pověřen k službě nový seniorátní odbor mládeže
MSS.

Seniorátní výbor přeje v novém roce 2022 vám všem
Boží blízkost a pokoj
moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz, tel. 605 303 670

moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz

