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750 02 Přerov, Č. Drahlovského 912/1
tel. 605 303 670
moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz
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ZPRAVODAJ : ZÁŘÍ 2016
---------------------------------------------------------------------------1/ Seniorátní výbor na své mimořádné schůzi 29. 9. 2016 v Přerově projednal změny v
administraci a termíny předání sborů Krnov a Šumperk. Jednal o obsazení sboru v Šumperku,
doporučil konání školení o grantovém systému v našem regionu, zabýval se výzvou komise
SR o péči o výpomocné kazatele. Výzva k podávání žádostí o podporu – seniorátní
mikroprojekty – bude rozeslána sborům k 1. září 2016. Byly naplánovány vizitace ve sborech
Bruntál, Olomouc, Hranice, Krnov a Štramberk. SV nadále hledá seniorátního faráře pro
mládež.
2/ Pastorální konference se bude konat v pondělí 12. září v Olomouci od 9.00 hodin.
Kázání: Vlastislav Stejskal, vysluhování Večeře Páně: Ewa Jelinek.
Hlavní téma: Poslání - misie církve včera, dnes a zítra - ThDr. Josef Hromádka.
3/ Instalace br. faráře Pavla Šindlera v Ostravě se bude konat v neděli 11. září v 15.00 hod.
Všichni jsou srdečně zváni.
4/ Instalace br. faráře Jana Lukáše v Olomouci se bude konat v neděli 25. září 2016 ve 14.30

hod. Všichni jsou srdečně zváni.
5/ Instalace br. faráře Pavla Janošíka v Opavě se bude konat v neděli 9. října 2016 ve 14.30
hod. Všichni jsou srdečně zváni.
6/ Prosíme sbory, kterým byly přiznány dary ze seniorátní Jeronýmovy jednoty, aby
podepsané smlouvy o daru zaslaly br. seniorovi k podpisu, po uzavření smluv budou sborům
určené částky zaslány.
7/ Setkání kurátorů MSS se uskuteční v Olomouci v sobotu 8. října 2016 od 9.30 hod.
Hostem bude synodní kurátor br. Vladimír Zikmund.
8/ Konvent MSS bude letos v Opavě 5. listopadu 2016. Prosíme sbory, aby věnovaly
pozornost návrhům změn CZ stanoveným 2. zasedáním 34. synodu a návratky zaslaly SV do
30. 9.2016.
9/ Příští schůze seniorátního výboru se bude konat ve středu 21. září 2016 od 11.30 hod.
v Přerově.
10/ Narozeniny v září: 11. 9. br. farář Stanislav Kaczmarczyk, 25. 9. br. farář Josef Hromádka.
Jubilantům vyprošujeme Boží blízkost a ochranu.

