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1/ Seniorátní výbor na své schůzi dne 23. 11. potvrdil dohody o administraci FS  Šternberk, Vítkov a 
Krnov. Vzal na vědomí zprávy z vizitací sborů Krnov a Štramberk.  Projednal povolávací listinu br.f. 
Jana Juna  pro opakovanou volbu faráře v Prostějově ( 19.2.2017). Synodní rada připravila 
harmonogram praxe br. Jakuba Pavlúse v Uh. Hradišti , o dalším postupu bude rozhodnuto v březnu 
2017. SV dále jedná o obsazení místa past. pracovníka – faráře pro mládež. ¨ 
 
Granty a mikroprojekty. Seniorátní výbor dostal za úkol vyjádřit se k žádostem, které sbory podaly ke 
Grantové komisi Synodní rady. Z našeho seniorátu vzešlo celkem pět žádostí (Šumperk, Orlová, 
Krnov, Opava, Český Těšín a Ostrava). Všechny žádosti jsme po jejich prostudování doporučili. Dále 
jsme rozhodovali o sedmi žádostech o mikroprojekty, které nám byly doručeny v řádném termínu. K 
dispozici bylo 87 540 Kč a součet žádostí činil 139 992 tis Kč. Seniorátní  výbor  proto  žádosti farních 
sborů snížil. Na základě rozhodnutí SV budou na mikroprojekty  přiděleny sborům tyto částky: 
Hrabová ( dataprojektor)12 000 Kč, Nový Jičín (práce s dětmi a mládeží) 10 000 Kč, Český Těšín (Noc 
kostelů) 5 000 Kč, Olomouc (partnerství s Diakonií) 10 000 Kč, Šenov  (tábory) 10 000 Kč, Přerov 
(dataprojektor) 10 000 Kč, Štramberk (víkendové sborové pobyty) 15 000 Kč. Podmínkou bude 
dodržet 20 % spoluúčast. S těmito sbory uzavře SV smlouvy. Příjemci podpory jsou povinni předložit 
seniorátnímu výboru závěrečnou zprávu o realizaci projektu a jeho závěrečné vyúčtování do  
31. 3. 2018. 
 
2/ Pastorální konference se bude konat 12. prosince v Opavě. Biblický text: Iz 2,2-5 Kázání: Pavel 
Šindler Exegeze:  Pavel  Janošík.  Hlavní  téma: Církev a její diakonie (informace o diakonii, teologie 
diakonie, diakonické hodnoty) – Štěpán Brodský. 
 
 
3/Duchovní pobyt nejen pro presbytery se bude konat v Domě sv. Josefa Staré Hamry ve dnech  
24. - 26. 3. 2017. Vedení – paní Eva Muroňová z Ostravy.  
   
4/ Vzdělávání laiků MSS – tříletý kurz – bude zahájen v září 2017, zájemci se mohou přihlašovat u 
členů seniorátního výboru.  
 
 
5/  Volby staršovstev budou v r. 2017 v těchto sborech:  Šumperk, Štramberk, Frýdek, Javorník, Krnov 
a Ostrava  
 
 
6/ Příští schůze SV bude ve středu  18. ledna 2017 v Olomouci. 

7/ Narozeniny: 5.12. Vladimíra Štruncová, kurátorka ve Frýdku - Místku a  7.12. Aleš Wrana, spirituál 

na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.  Oběma přejeme  radost a požehnání od Pána 

Boha.  

Všem sborům přejeme požehnané svátky vánoční! 

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

