ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
srpen - září
2022
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 4.8.2022 v Ostravě a následně 6.9.2022 v Přerově za účasti pastorační pracovnice
pro mládež sestry Aleny Zapletalové a předsedy 51.konventu MSS bratra Lubomíra Červenky.
Příští schůze SV bude v úterý 11.10.2022 v Novém Jičíně od 9 hod.
Pastorační pracovnice pro mládež ses. Alena Zapletalová ukončila ke dni 30.9.2022 svoji službu v MSS.
Děkujeme za její službu v MSS a vyprošujeme pro ni Boží požehnání do dalších dnů.

Sdělení seniorátního výboru:


Plán vizitací na rok 2022
Bruntál – domluveno na 9.10.2022 (M.Blažek, J.Marek)
Štramberk – domluveno na 6.11.2022 (M.Blažek, M.Waloschek)
Krnov – domluveno na 13.11.2022 (M.Zikmund, M.Waloschek)
Hrabová – změněno na 13.11.2022 (P.Prejda, H.Honsnejmanová)



V Orlové se podařilo dokončit prodej sborového domu. I přesto, že někteří členové sboru nesou prodej
velmi těžce, věříme, že sbor bude mít nyní více síly věnovat se duchovním aktivitám.



Fond rychlé pomoci
Opětovně vyzýváme 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.



Upozorňujeme, že od ledna 2023 budou pro sbory a senioráty povinné datové schránky. Znamená to, že
komunikace s úřady a organizacemi (případně i s fyzickými osobami, které mají DS), bude pouze DS.



Pouze elektronicky bude i podávání projektů nebo materiálů pro volbu kazatele.



Příprava 4. zasedání 51. konventu, který se bude konat dne 22.10.2022 v Přerově
SV se zabýval spolu s br. Červenkou přípravou konventu. Vzhledem k tomu, že konvent proběhne v
dřívějším termínu než obvykle, je třeba projednat návratky co nejdříve a vyplněné je odeslat
nejpozději do 5.10.2022.

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

PASTORÁLNÍ KONFERENCE




10. říjen 2022 – Český Těšín, host v jednání
14. listopad 2022 – Olomouc, host Doc. Jitka Jonová (Církev a průmyslová revoluce)
12. prosinec 2022 – Hranice, host Simona Kopecká (Rok členkou synodní rady)

POZVÁNKY MSS





25. září 2022 – sbor ČCE v Hranicích ve 14 hod. – slavnostní bohoslužby s ordinací ses. H.
Honsnejmanové (Hranice), ses. Vlasty Groll (Cheb) a br. M. Růžičky (Zlín) za účasti 1. náměstka
synodního seniora br. Ondřeje Titěry
2. října 2022 – 170. výročí kostela v Suchdole
22. říjen 2022 – 4. zasedání 51. konventu v Přerově, začátek 8.30 hod.

DĚTI A MLÁDEŽ
Ve dnech 21.-28. srpna proběhl Letní seniorátní týden mládeže v Sobotíně. Téma setkání: Umění, svoboda
projevu a sebevyjádření. Podle vyjádření účastníků se jednalo o velmi vydařený týden.

Pozvánky:
 23.-25. září 2022 - Sjezd nejen evangelické mládeže v Ostravě – téma setkání: Ve víru víry

 14.-16. října 2022 – Víkendovka pro konfirmandy v Šumperku
WEBOVÉ STRÁNKY
Nové webové stránky MSS již fungují. Průběžně je aktualizujeme a budeme doplňovat, co ještě chybí.
Pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti, případně máte nápad, co by se mělo uveřejnit, prosím napište to na
adresu seniorátní kurátorky (viz níže).
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 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.

STALO SE
Dne 11. září 2022 oslavil sbor ČCE v Přerově 100 let od založení samostatného farního sboru. Slavnostních
bohoslužeb se zúčastnil současný farář br. Marek Zikmund a bývalý farář přerovského sboru br. Lubomír
Červenka.
Po bohoslužbách byla velmi zajímavá a aktuální přednáška Prof. Pavla Hoška, vedoucího katedry
religionistiky ETF UK, na téma: „Vlastenectví a křesťanské hodnoty“.
Po sborovém obědě si účastníci oslav poslechli dětskou popovou kantátu Josefa Horovitze z roku 1970
„Plující ZOO kapitána Noa“ ve skvělém podání dětí a dospělých pod vedením br. Juna. Provedení muzikálu
bylo součástí multižánrového festivalu „Přerovské dvorky“.
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