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Seniorátní výbor na své schůzi 29.11. stanovil termíny schůzí SV a vizitací v 
r.2018  - SV  v příštím roce navštíví střediska Diakonie v MSS.  SV projednal 
žádosti v rámci mikroprojektů, do stanoveného termínu požádalo o grant 9 sborů 
(Odry, Orlová, Frýdek–Místek, Štramberk, Šternberk, Opava, Nový Jičín, 
Bruntál a Hodslavice). Dohromady tyto sbory požádaly o 141 600,- Kč.  K 
rozdělení bylo  87 769 Kč a 15 540 Kč z loňského roku, tedy celkem 103 309 
Kč.  
Přidělené prostředky byly všem kráceny. Sbory se dozvědí detaily při uzavírání 
smluv.  
Výsledky žádostí z DaRP jsou již zveřejněny na webu naší církve. Žádosti 
na r.2019 budou posuzovány seniorátní grantovou komisí, která předloží své 
návrhy SV. SV vyhověl žádosti 2 sborů o přidělení podpory z Fondu rychlé 
pomoci. Zabýval se situací ve sboru Šternberk –  na SR je podána žádost o 
pokyn k volbě s. f.  Jany Rumlové od 1.2.2018.  
V Novém Jičíně a Ostravici bude volba farářů na další období. SV stanovil 
termín Seniorátního dne neděli 10.6.2018 a seniorátního shromáždění 
Jeronymovy jednoty 24.6.2018. 
Seznámil se s výsledkem volebního jednání Seniorátního odboru mládeže, které 
proběhlo 12.11.2017.  
 
Prosíme sbory, aby pamatovaly na příspěvky do seniorátního Fondu rychlé 
pomoci. SV letos z něj poskytl pomoc několika potřebným lidem v nouzi, a tak 
je třeba jej doplnit. Peníze, prosíme, zasílejte na seniorátní účet č. 132 000 
889/0300, variabilní symbol  06 + č. sboru. Děkujeme!  
 
Pastorální konference bude 11.prosince v Opavě od 9 hodin.         
Kázání: Lubomír Červenka, glosa: Radek Rosický, hlavní téma: Agapa - vede 
Aleš Wrana. 
 
Pro čas Adventu a Vánoc Vám přejeme požehnaný nepokoj od Ježíše Krista 
přicházejícího do našich plánů, práce, nálad, abychom v dobách pohody i 
nepohody byli neseni a upevňování jeho přítomností.   
Kéž s naším Pánem prožijete nadějeplný Advent a radostné Vánoce!  


