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ZPRAVODAJ : ČERVEN – ZÁŘÍ 2017
---------------------------------------------------------------------------Seniorátní výbor na své schůzi jednal o perspektivě sborů na základě dotazníku
a zpráv ze sborů, aby bylo možné připravit podklady pro podzimní jednání
konventu MSS. SV schválil žádost FS Hrabová o příspěvek na PF z fondu
solidarity a postoupil také ústředí JJ žádosti sborů Hranice, Šternberk a FrýdekMístek o dary z Jeronýmovy jednoty. Vizitace jsou naplánovány ve FS Javorník
22.10. 2017 a ve FS Odry 8.10.2017 a ve Prostějov 1.10.2017. Slib staršovstva
ve FS Frýdek –Místek bude 10.9.2017. V průběhu června bude vykonána revize
seniorátního účetnictví.
Seniorátní den pro všechny generace MSS bude v sobotu 17. června od 9.00
hodin v Prostějově, U Kalicha 1. Téma: PŘICHÁZENÍ – ODCHÁZENÍ aneb dialog
dvou generací. Hosty budou Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. a Mgr.
Jaroslav Pechar.
Odpoledne hudební vystoupení s názvem Plující ZOO kapitána NOA. Všichni
jsou srdečně zváni!!!
Vzdělávání laiků MSS – tříletý kurz – bude zahájen v září 2017, nyní je
přihlášeno 20 bratří a sester spolu s Východomoravským seniorátem. Uchazeči
dostanou program a informace po 1.7.2017.
Seniorátní den JJ se uskuteční v neděli 25.6. 2017 od 9.15 hod. v Hodslavicích.
Pastorální konference se bude konat v pondělí 11.9.2017 od 9 hod. v Přerově.

V neděli 24. září 2017 od 9.00 hodin budou ve sboru v Olomouci vzpomínkové
bohoslužby, na kterých si připomeneme br. faráře Jana Nohavicu, který zemřel
před 20 roky. Všichni jsou srdečně zváni!

Instalace br. f. Jakuba Pavlúse v Šumperku se bude konat v neděli 15. 10.
2017.
Prosíme sbory, aby nové nájemní smlouvy s faráři odeslaly seniorátnímu
výboru do 30.9.2017.
Byl vyhlášen druhý ročník Grantového programu ČCE na rok 2018. V prvním
ročníku z něj bylo podpořeno 44 projektů, několik i v našem seniorátu. Termín
přihlášek je do 15. září. Stejně jako loni bude vyhlášeno i seniorátní kolo
grantových výzev pro mikroprojekty. Přes prázdniny je příležitost zpracovávat
nápady, jak oživit sborový život či rozvinout nějakou diakonickou aktivitu.
Setkání kurátorů a místokurátorů se bude konat v Přerově v sobotu
4.listopadu 2017 od 9.30 hodin. Hostem bude br. senior Roman Mazur.
Konvent Moravskoslezského seniorátu bude letos v Olomouci v sobotu 18.
listopadu 2017 od 9.00 hodin.
Příští schůze SV bude ve středu 13. září 2017 v Olomouci.

Narozeniny: 5.7. Antonín Plachý st., 19.8. Zdeňka Nohavicová, 11.9. Stanislav
Kaczmarczyk , 25.9. Josef Hromádka

