ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
červen - červenec
2022
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 2.5.2022 v Lipníku nad Bečvou a dne 24.5.2022 v Přerově za účasti pastorační
pracovnice pro mláděž.
Příští schůze SV bude 4.8.2022 v Ostravě v 16 hod.

Sdělení seniorátního výboru:


Plán vizitací na rok 2022
Bruntál – domluveno na 9.10.2022
Hrabová – domluveno na 25.9.2022
Krnov – domluveno na 13.11.2022
Štramberk – listopad (bude upřesněno)

 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
Dne 27.5.2022 se v Opavě konala okrsková presbyterní konference na téma „Hledání vize“. Přednášejícím
byl Matúš Kušnír, kazatel CB Opava.

PASTORÁLNÍ KONFERENCE
12. září 2022 v Přerově (bude upřesněno)

CELOCÍRKEVNÍ
 Synod ČCE
Ve dnech 19.-21. května 2022 se ve Svitavách uskutečnilo 4. zasedání 35. synodu ČCE. Za MSS se ho
zúčastnili Marek Zikmund, Hana Honsnejmanová, Mojmír Blažek, Vlastislav Stejskal, Michael Waloschek,
Dan Ryšavý.
Usnesení synodu a další informace o průběhu synodu najdete na webových stránkách ústředí církve:
https://ustredicce.e-cirkev.cz/
Informace týkající se našeho seniorátu:
 Při úvodní bohoslužbě byli představeni i nově ordinovaní kazatelé CČE. Za MSS je novou
výpomocnou kazatelkou sestra Noemi Kulíková z FS Odry.
 Synod schválil podporované místo ve FS Hranice
www.moravskoslezsky-seniorat.cz
tel. 605 303 670

POZVÁNKY MSS




11. září 2022 – 100. výročí samostatného sboru v Přerově
2. října 2022 – 170. výročí kostela v Suchdole
22. říjen 2022 – Zasedání konventu v Přerově

DĚTI A MLÁDEŽ
13.-15. května proběhla v Ostravici víkendová brigáda MS mládeže. Strávili jsme v Ostravici víkend
s mládeží pomáháním se vším, co bylo třeba. Vysekat zahradu, umýt okna, skříně, přesunout nábytek do
patra a jiné. Místní ostravičtí pracovali s námi a byl to milý čas. Večer jsme si u kostela udělali táborák a
víkendovku v neděli završili výstupem na Lysou horu.
Ája Zapletalová – pastorační pracovnice pro mládež
Při práci:

www.moravskoslezsky-seniorat.cz
tel. 605 303 670

A na výletě:

Pozvánky:
 3.-10. červenec 2022 - Kemp evangelické mládeže – Strmilov
 9.-16. červenec 2022 - Letní Travná – téma setkání: Hranice
 21.-28. srpen - Letní seniorátní týden mládeže v Sobotíně – téma setkání: Umění, svoboda projevu a
sebevyjádření
 23.-25. září 2022 - Sjezd nejen evangelické mládeže v Ostravě – téma setkání: Ve víru víry

JERONÝMOVA JEDNOTA
V neděli 26.6.2022 se ve sboru v Šenově konalo seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty. Setkání se
zúčastnilo 24 delegátů ze 17 sborů. Sbírka darů JJ v našem seniorátu v letošním roce činila 251 467 Kč
 K rozdělení v seniorátu byla jedna třetina sbírky, tj. 83 822 Kč.
 Shromáždění řešilo dvě žádosti:
o FS Přerov - renovace oken (žádost 50 000 Kč), sbor obdržel dar 43 822 Kč
o FS Bruntál - oprava střechy sborového domu (žádost 90 000 Kč), sbor obdržel dar 40 000 Kč
Žádost sboru v Bruntálu byla dále postoupena celocírkevnímu shromáždění JJ v Praze.
 Ústřední shromáždění JJ se uskuteční ve dnech 9.-10. září 2022 v Nosislavi. Za MSS se ho zúčastní bratr
Radek Tyml (FS Hodslavice) a bratr Jiří Marek (FS Krnov).
Děkujeme šenovským za možnost uspořádat shromáždění JJ i za skvělé občerstvení.
Podrobné informace o Jeronýmově jednotě naleznete na webových stránkách:
https://jeronymovajednota.e-cirkev.cz/

UPOZORNĚNÍ
 Webové stránky
Omlouváme se, že dosud nefungují webové stránky MSS.
Přešli jsme na nový web, spravovaný ČCE, a po dořešení přístupových práv web co nejrychleji
zaktualizujeme. Děkujeme za pochopení.
Vizualizace nového webu bude obdobná jako u webu ČCE.
www.moravskoslezsky-seniorat.cz
tel. 605 303 670

 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.
Děkuji a zároveň se omlouvám všem, kdo poslali pozvánky. Předpokládám, že se během července podaří
naplňovat web a pozvánky budu včas uveřejňovat.
Hana Honsnejmanová

www.moravskoslezsky-seniorat.cz
tel. 605 303 670

