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ZPRAVODAJ : LEDEN – ÚNOR 2016
---------------------------------------------------------------------------1/ Seniorátní výbor na své ustavující schůzi 4. 1. 2016 projednal návrhy přijaté 50.
konventem MSS. Byl schválen seniorátní kalendář na rok 2016, přípravou seniorátního
setkání kurátorů byli pověřeni N. Batlová a P. Prejda. V lednu bude provedena revize
seniorátního účetnictví a poté bude účetnictví předáno finanční firmě se sídlem v Přerově. SV
se dále zabýval situací ve FS Bruntál a FS Frýdek – Místek. Vizitace budou v tomto roce
vykonány ve FS Olomouc a Bruntál. SV doporučil Synodní radě žádost o provedení volby
farářky P. Lukášové (FS Hranice n.M. na 5 let). SV hledá IT pracovníka, který by vytvořil nové
webové stránky MSS.

2/ Pastorální konference se bude konat v pondělí 11. 1. 2016 v Olomouci od 9.00 hodin.
Kázání: Ewa Jelinek exegeze: Vladimír Pír /Abakuk 3, 17 – 19/,
téma: „Coena a mé zkušenosti s bohoslužbami v Chrástu u Plzně“ – Karel Šimr.
3/ Únorová pastorální konference se bude konat v pondělí 8. 2. 2016 v Olomouci od 9.00
hodin. Kázání: Jan Jun, exegeze: Pavel Prejda/Ageus 1, 1 – 11nebo 2, 1 – 9/,
téma: „Manželství u apoštola Pavla a jeho následovníků“–Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

4/ V neděli 21. 2. 2016 od 14.00 hodin se bude v Přerově konat mimořádné zasedání 50.
konventu MSS /pozvánka v příloze/.Hlavním bodem jednání bude schválení žádostí z FS
Šternberk a Krnov.
5/ Pověření nového seniorátního výboru se bude konat v neděli 21. února 2016 v Přerově v
15.00 hodin. Vykoná je synodní senior Daniel Ženatý, zároveň bude pověřen SOM/pozvánka
v příloze /.
6/ SV upozorňuje sbory na možnost přispívat do seniorátního Fondu rychlé pomoci, který byl
zřízen v r. 2009 pro nenadálé finanční potřeby.
Více na http://seniorat13.webnode.cz/news/statut-fondu-rychle-pomoci/
7/ Do konce února prosíme sbory, aby zaslaly výkazy hospodaření za rok 2015 a návrh
rozpočtu na rok 2016. V písemné i el. podobě zasílejte na výše uvedené adresy seniorátu.
8/ Duchovně-zážitkový víkend pro mládež se uskuteční 19. – 21. 2. 2016 v Zábřehu. Více
informací naleznete na webu http://moravskoslezsky.semcr.cz/

9/ Narozeniny v lednu a únoru: 27.1. Marek Zikmund, 28.1. Jaroslav Ondra, 1.2. Pavel Janás,
27.2. Bohuslav Vik. Všem jubilantům vyprošujeme Boží blízkost a ochranu.

