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ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU 
březen 2022 

 

SENIORÁTNÍ  VÝBOR 
Schůze SV se konala dne 21. 2. 2022 v Přerově za účasti předsedů poradních odborů. 
Příští schůze SV bude 4. nebo 5. dubna 2022 (bude upřesněno) v Hranicích v 9 hod. 

 
Sdělení seniorátního výboru: 
 Vizitace v r. 2022 se budou konat v těchto sborech:  

Bruntál, Hrabová, Krnov, Štramberk. Termíny budou včas sděleny. 
 Volba staršovstev a s tím spojené sliby se v r. 2022 se uskuteční v těchto sborech:  

Odry, Opava, Orlová, Ostravice, Šternberk, Zábřeh 
 Patronáty členů seniorátního výboru nad sbory MSS: 

 Hana Honsnejmanová: Hrabová, Krnov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh  
 Mojmír Blažek:         Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Ostravice, Šenov  
 Jiří Marek:         Bruntál, Český Těšín, Javorník, Jeseník, Olomouc  
 Pavel Prejda:         Frýdek - Místek, Hodslavice, Odry, Opava, Hranice  
 Michael Waloschek:   Přerov, Suchdol, Šternberk, Štramberk, Vítkov   

Aby jednotliví patroni měli alespoň trochu přehled, co se děje v jednotlivých sborech, bylo by vhodné, aby 
sbory zasílaly zápisy ze schůzí staršovstev příslušným patronům. V minulosti to již fungovalo, jedná se 
tedy o obnovu této praxe. 

 Okrskové presbyterky - v prvním pololetí 2022 se mají uskutečnit okrskové konference. Jedná se o úkol 
z 2. zasedání 51. konventu MSS. Vzhledem k epidemické situaci konference byla pouze v jičínském 
okrsku, v ostatních okrscích zatím neproběhly.  
Téma: Spolupráce a strategie sborů v okrsku 

Setkání zorganizují svolavatelé jednotlivých okrsků (hanácký, opavský, šumperský, těšínský). Jména 
svolavatelů najdete na webových stránkách MSS: 
https://www.moravskoslezsky-seniorat.cz/poradni-odbory/vzdelavani-laiku.html 

 

PASTORÁLNÍ  KONFERENCE 
14. března 2022 v Přerově 
11. dubna 2022 v Olomouci 
 

POZVÁNKY   
 26. března 2022 – Co by měl vědět každý presbyter – Praha 

Poradní odbor synodní rady ČCE pro práci s laiky pořádá další setkání presbyterů. Tématem bude misie 
a evangelizace. Přihlásit se lze do soboty 19. 3. 2022. 
Bližší informace na webových stránkách ČCE:  https://e-cirkev.cz/pozvanka-na-akce/ 
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 2. dubna 2022 – Setkání učitelů nedělních škol – Šumperk  

Poradní odbor pro učitele nedělní školy chystá 2. dubna od 9 do 16 hod setkání v evangelickém sboru v 
Šumperku. Hostem bude Ivan Ryšavý. 
 

 30. dubna 2022 – Presbyterní konference s JUDr. Adamem Czukásem, právníkem ČCE. 
Téma – Právní minimum pro presbytery  

 Nájem a prodej nemovitostí 
 Slučování sborů 

Setkání je určeno nejen pro presbytery, ale také pro všechny,  kteří se ve sborech touto problematikou 
zabývají. Vzhledem k tématu je potřeba, aby se konference zúčastnil min. jeden presbyter z každého 
sboru. 
 

 Na  konec května případně začátek června se připravuje seniorátní rodinná neděle  

 
 26. června 2022 – Seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty – Šenov 

 

DĚTI  A  MLÁDEŽ 
 18. března 2022 – Seniorátní setkání mládeže - Zábřeh 

 25.-27. března 2022 – Víkendové setkání konfirmandů a mladší mládeže – Olomouc 

 14.-18. dubna 2022 – Velikonoční Travná 

 

JERONÝMOVA  JEDNOTA 
 Do 31. května 2022 mohou sbory podávat žádosti o dar z prostředků JJ (zašlete br. f. Pavlu Prejdovi: 

pavelprejda@seznam.cz, Janáčkovy sady 1, Nový Jičín)  

 Do 31. května 2022 nahlaste br.f. Prejdovi výtěžek sbírky na JJ a HDL. Děkujeme. 
 
 
 

 
 
 
 
 


