ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
duben - květen
2022
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 5. 4. 2022 v Hranicích za účasti pastorační pracovnice pro mláděž.
Příští schůze SV bude 24. 5. 2022 v Přerově v 9 hod.

Sdělení seniorátního výboru:
Znovu připomínáme, že by bylo dobré, kdyby sbory zasílaly zápisy ze schůzí staršovstev příslušným
patronům. Nejedná se o kontrolu, ale chtěli bychom, aby jednotliví patroni měli alespoň trochu přehled, co
se děje v jednotlivých sborech. V minulosti to již fungovalo, jedná se tedy o obnovu této praxe. Zároveň
děkujeme všem, kdo zápisy ze staršovstev zasílají.

• 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

• Fond rychlé pomoci
Prosíme sbory, aby dle svých možností přispívaly do seniorátního FRP. Pokud máte ve svém sboru někoho
potřebného (mimořádná situace, nemoc, sociální nouze apod.), podejte si žádost na SV.
• Okrskové presbyterní konference a okrskové bohoslužby
Prosíme kazatele, kurátory a zejména okrskové svolavatele, aby připravili v rámci svého okrsku setkání pro
presbytery, které by se věnovalo ekonomicko-strategickým tématům jejich sborů (možno kontaktovat
Lubomíra Červenku a Hanu Honsnejmanovou)
Zároveň prosíme sbory, aby v rámci okrsku připravily společné bohoslužby popř. jinou společnou akci a
usilovaly o větší spolupráci, vzájemné poznání a obohacení.

PASTORÁLNÍ KONFERENCE
9. května 2022 v Hranicích
13. června 2022 v Šenově

CELOCÍRKEVNÍ
22.-23. dubna 2022 – setkání SR se zástupci seniorátních výborů – Herlíkovice
19.-21. května 2022 – synod - Svitavy
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POZVÁNKY MSS
•

21. dubna 2022 – představení nového evangelického zpěvníku – Hranice
Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz bude vyprávět o historii, výběru písní a jak se v novém zpěvníku
orientovat. Součástí budou praktické ukázky práce se zpěvníkem a samozřejmě i společný zpěv.

•

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.
Pozvánka byla zaslána e-mailem sborům i kurátorům.

•

Na konec května případně začátek června se připravuje seniorátní rodinná neděle v Hodslavicích. Bude
včas upřesněno.

•

26. června 2022 – Seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty – Šenov

DĚTI A MLÁDEŽ
•
•

14.-18. dubna 2022 – velikonoční Travná
13.-15. května 2022 – víkendová brigáda v Ostravici

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.

UPOZORNĚNÍ
• Webové stránky
Upozorňujeme, že během dubna nebudou aktualizovány webové stránky MSS. Přecházíme na nový web,
spravovaný ČCE. Vizualizace nového webu bude obdobná jako u webu ČCE.
Po vyřešení přechodu web co nejrychleji zaktualizujeme. Děkujeme za pochopení.
• Upozornění na zajímavé aktivity
Pokud ve sboru pořádáte nějaké akce (koncerty, přednášky apod.), které by byly zajímavé i pro ostatní mimo
váš sbor, pošlete pozvánku na e-mailovou adresu seniorátní kurátorky Hany Honsnejmanové
hanka.kub@volny.cz. Vaši pozvánku pak uveřejníme ve Zpravodaji MSS a na webových stránkách MSS.
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