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Seniorátní  výbor  na  své schůzi  7.2.2018  v úvodu  přivítal  novou  členku  SV Simonu
Kopeckou.  Doporučil  ústředí JJ žádost FS Hodslavice o dar z celocírkevního fondu na
opravu kostela. Naplánoval vizitace ve sborech Český Těšín – 22. 4. 2018, Jeseník a
Frýdek Místek (bude ještě upřesněno) a doplnil seniorátní kalendář – je aktualizován na
seniorátním webu.  Pro bližší seznámení a kontakt se sbory budou členové SV patrony
každý  čtyř  sborů,  rozdělení  bude  sborům  oznámeno.  SV  doporučil  žádost  F.Hrušky
k vyslání do služby voj. kaplana. SV se zabýval otázkou neobsazených sborů, v letošním
roce  to  budou  další  3  sbory  –  Krnov,  Odry  a  Štramberk,  celkem  bude  v MSS  7
neobsazených sborů.  Zabýval se otázkami ke strategickému plánu ČCE před letošním
synodem. V Javorníku byl zvolen novým kurátorem br. Jaroslav Švehla, ve Štramberku
opětovně  br.  Josef  Vašek.  Od  1.2.2018  nastoupila  do  služby  podporovaného  sboru
Šternberk s.f. Jana Rumlová. SV  schválil  materiály k opakované volbě s. f. Havirové a
br. f. Janáse a postoupil obě žádosti o pokyn k volbě synodní radě. 

Příští  schůze SV se bude konat 21.3.2018 v Ostravě, součástí  schůze bude setkání
s vedením Diakonie Ostrava. 

Sbory,  které obdržely  v r.  2017 dotaci  na „mikroprojekty“  žádáme o zprávu z využití
dotace. Ze sborové zásilky 10/2017 připomínáme žádost ústředí o zpracování podkladů
pro  posouzení  stavu  nemovitého  majetku,  dokument  k projektu  Kniha  příběhů  víry,
z lednové zásilky pak informace, jak používat nové logo církve. 

 Pastorální konference:

12. únor Olomouc, kázání: Pavel Janošík, exegeze: Mojmír Blažek, glosa: Vladimír Pír
Hlavní  téma:  Různá pojetí  pastorace  -  aktuální  diskuse  v  praktické teologii,  řečník:
Ladislav Beneš.

12. březen Opava, kázání: Pavel Janás Exegeze: Ewa Jelinek, glosa: Otakar Mikoláš.
Hlavní téma: Pastorace nemocných / hendikepovaných, řečník: Vojtěch Hrouda.

 Setkání nejen učitelů nedělní školy v našem seniorátu bude v sobotu 10.března 2018
od  9.30  v Olomouci.  Hostem  bude  děkan  ETF  dr.Jiří  Mrázek,  téma  –  Markovo
evangelium. Všichni jsou srdečně zváni! 

 Prosíme sbory, aby pamatovaly na příspěvky do seniorátního Fondu rychlé pomoci.
SV  poskytl v r. 2017 pomoc několika potřebným lidem v nouzi, a tak je třeba tento fond
doplnit.  Peníze,  prosíme,  zasílejte  na  seniorátní  účet  č.  132  000  889/0300,  variabilní
symbol  06 + č. sboru. Děkujeme! 

Kontakt: moravskoslezsky-seniorat@evangnet.cz , tel. 605 303 670 
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