Moravskoslezský seniorát Českobratrské církve evangelické
750 02 Přerov, Č. Drahlovského 912/1
tel. 605 303 670
moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz
http://moravskoslezsky-seniorat.evangnet.cz
ZPRAVODAJ : LEDEN – ÚNOR 2017
1/1
1/ Seniorátní výbor na své schůzi dne 18. 1.2017 jednal s jáhnem br. Radkem
Hanákem o případné možnosti sloužit jako pastorační pracovník pro mládež. Vzal
na vědomí zprávu z vizitace sboru v Bruntále a naplánoval vizitace ve sborech
Javorník, Odry a Prostějov. SV projednal žádost FS Frýdek-Místek o snížení počtu
členů staršovstva a žádosti o dispens od příbuzenství pro staršovstva v Krnově a
Javorníku. Jednal o nových nájemních smlouvách pro faráře a přípravě
seniorátního dne. Byl doplněn seniorátní kalendář.
2/ Pastorální konference se bude konat 13. února v Přerově. Biblický text:
Lk 9,46-50 . Kázání: Marcin Pilch, exegeze: Lubomír Červenka. Hlavní téma:
Představení POEM, řečník : Radim Žárský.
3/ Ordinace výpomocných kazatelů se bude konat v Krnově 26. 2. 2017 a
v Olomouci 26. 3. 2017, vždy ve 14.30 hod.
Ordinační shromáždění celkem 10 sester a bratří povede br. synodní senior
Daniel Ženatý.
4/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. Přihlášky
je možné zasílat na adresu SV. Počet účastníků je omezen na 25.
5/ Vzdělávání laiků MSS – tříletý kurz – bude zahájen v září 2017, zájemci se
mohou přihlašovat u členů seniorátního výboru.
6/ Setkání mládeže MSS Kudy Komenský nechodil se bude konat 10.-12. 3. 2017
v Hrabové .
Sportovní odpoledne M-SEM bude ve Velké Bystřici v sobotu 25. 2. 2017.
7/ Volby staršovstev budou v r. 2017 v těchto sborech: Šumperk, Štramberk,
Frýdek-Místek, Javorník, Krnov a Ostrava .

8/ JERONÝMOVA JEDNOTA : Žádáme sbory, které v roce 2016 dostaly dar z
prostředků seniorátní Jeronýmovy jednoty, aby nejpozději k 30. 4. 2017 zaslaly
stručnou zprávu a vyúčtování poskytnutých finančních prostředků (viz.darovací
smlouva, bod IV.) na adresu: pavelprejda@seznam.cz
(Pavel Prejda, Janáčkovy sady 1, Nový Jičín, 741 01)
Žádosti o dary a půjčky z Jeronýmovy jednoty mohou sbory poslat do 15. května
2017 v písemné i el. podobě br. faráři Pavlu Prejdovi .
Seniorátní den JJ se uskuteční v neděli 25.6.2017 v Hodslavicích.

9/ Prosíme sbory o dary do Fondu rychlé pomoci a zároveň staršovstva vybízíme,
aby neváhaly SV oslovit, pokud je ve sboru někdo potřebný.
Více na http://seniorat13.webnode.cz/news/statut-fondu-rychle-pomoci/
Č. účtu: 132 000 889/0300, variabilní symbol: 06 + číslo sboru.

10/ Prosíme sbory, aby nové nájemní smlouvy s faráři odeslaly seniorátnímu
výboru do 30. 9. 2017.
11/ Do konce února prosíme sbory, aby zaslaly výkazy hospodaření za rok 2016 a
návrh rozpočtu na rok 2017. V písemné i el. podobě zasílejte na výše uvedené
adresy seniorátu.
12/ Příští schůze SV bude ve středu 1. března 2017 v Přerově.
13/ Narozeniny: 14.1. Štěpán Janča – farář v Orlové, 13.2. Jan Matějka- kurátor
v Olomouci a 27. 2. Bohuslav Vik-emeritní farář z Vyškova. Všem přejeme radost a
požehnání od Pána Boha.

