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ZPRAVODAJ :  BŘEZEN – DUBEN 2017 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

1/ Seniorátní výbor  1.3.2017 přivítal s. Libuši Palackou, která se stala řádnou 
členkou sen. výboru po rezignaci br. Martina Skalického. Br. Skalickému 
děkujeme za dosavadní práci. Byly podepsány  a odeslány smlouvy na 
seniorátní mikroprojekty, a sbory tak mohou čerpat přidělené peníze z 
církevních restitucí. SV neudělil dispens od překážky příbuzenství při volbě do 
staršovstva sboru v Šumperku. Předsedkyní seniorátní pastýřské rady byla 
zvolena s. Ivana Marková z Olomouce. SV znovu osloví sbory ohledně 
perspektivy samofinancování, případně slučování sborů. Podněty ze sborů 
budou zpracovány pro jednání na listopadovém konventu.   
 
 

2/ Pastorální konference se bude konat v pondělí 13.3.2017 v Opavě od 9.00 
hodin. Biblický text: Neh 13,23-27 - kázání: Jan Hudec, exegeze: Marek 
Zikmund.  Hlavní téma: Korejský sbor v Ostravě  - řečník: pastor Jang . 
 
 
3/ Dubnová pastorální konference  se bude konat v pondělí  3.4.2017 
v Olomouci od 9.00 hodin. Biblický text: Lk 16,1-9 -kázání: Radek Hanák, 
exegeze: Jan Lukáš . Hlavní téma: Misiologie- řečník: Pavol Bargár. 
 
 
4/ Ordinace šesti výpomocných kazatelů MSS se bude konat  v Olomouci 
26.3.2017,   ve 14.30 hod. Ordinační shromáždění  povede br. synodní senior 
Daniel Ženatý. 
 
 
5/Duchovní pobyt nejen pro presbytery se bude konat v Domě sv. Josefa Staré 
Hamry ve dnech24.-26.3.2017. Vedení – paní Eva Muroňová z Ostravy. 
Přihlášky je možné zasílat  na adresu SV do 10.3.2017. Zatím není pobyt 
naplněn! 
 
6/ Vzdělávání laiků MSS – tříletý kurz – bude zahájen v září 2017, pokud se 
přihlásí nejméně 15 zájemců. Už nyní je možné se přihlašovat  a informovat      
u členů seniorátního výboru. Zatím je přihlášeno 9 bratří a sester. 

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


 
7/ Setkání mládeže MSS Kudy Komenský nechodil se bude konat 10.-12. 3. 
2017 v Odrách, téma: SMÍŘENÍ. 
 
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, aby  nové  nájemní smlouvy  s faráři odeslaly  seniorátnímu 

výboru do 30.9.2017. 

 

10/ 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/ 
 
11/ Výkazy o hospodaření v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 mají být na 
Evangnetu vyplněny do 15.3. Do konce února bylo třeba vyplnit také Evidenční 
dotazníky za rok 2016. Po schválení výkazů a evidenčních dotazníků na 
sborovém shromáždění je odevzdejte, prosíme vytištěné a podepsané 
seniorátnímu výboru. 
 
12/ Prosíme sbory, aby  nové  nájemní smlouvy  s  faráři odeslaly  SV  
do 30. 9. 2017. 
 

13/ Příští schůze SV bude ve středu 19. dubna 2017 v Olomouci. 

 

14/ Narozeniny v březnu a dubnu: 18.3. br. Ludvík Klobása, emeritní farář a 
senior MSS, 30.4. s. Jana Lepková , kurátorka v Hrabové. Oběma  vyprošujeme 
Boží blízkost a ochranu. 
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