4. zasedání 51. konventu MSS

Tisk č. 3

SVOLÁNÍ 51. KONVENTU MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
4. ZASEDÁNÍ

Podle Církevního zřízení § 25, odstavce 3. svoláváme na 22. října 2022 do Farního sboru
Přerov, 4. zasedání 51. konventu MSS. Konvent bude zahájen v 8.30 hod. Prezentace je možná od
8.00 hod.
Seniorátní výbor MSS spolu s předsednictvem konventu navrhují tento program:
1. Úvodní pobožnost – Štěpán Janča (farář v Krnově)
2. Ustavení konventu
a) zjištění přítomných (Tisk č. 2)
b) přiznání členství v konventu – kazatelé seniorátu v činné službě, kteří samostatně
nespravují sbory, kaplani
c) udělení poradních hlasů – mládež, studenti ETF UK, vikáři, emeritní členové SV,
emeritní faráři, předseda seniorátní JJ, členka ES komise, apod.
d) složení slibu
e) volba zapisovatelů, verifikátorů zápisu, skrutátorů
3. Schválení programu (Tisk č. 3)
4. Kontrola usnesení 2. zasedání 51. konventu MSS (Tisk č. 4)
5. Úvod ke zprávě seniorátního výboru (Tisk č. 5) – Marek Zikmund
6. Volba seniorátní farářky (Tisk č. 18)
7. Zpráva revizní komise za rok 2021 (Tisk č. 12) - Jiří Groll
8. Volba zástupců seniorátu na 36. synod v období 2023-2027 (Tisk č.9)
(2 faráři + 2 náhradníci; 2 laici + 2 náhradníci)
9. Rozprava ke zprávám (Tisky č. 5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,19)
10. Vzpomínka na zesnulé sestry a bratry
11. Oběd – restaurace Bečva v 11.30 hod.
12. Odpolední program začíná v 12.45 hod.
13. Projednávání navržených změn Církevního zřízení (Tisk č. 9)
14. Rozhovor k reformě seniorátů dle materiálu zaslaného Synodní radou (Tisk č. 9)
15. Návrhy SV, ze sborů a rozprav a návrhy neprojednané na 2. zasedání konventu MSS
(Tisk č. 14)
16. Různé (informace ze seniorátu, oběd v ceně 130 Kč hradí seniorát, pití každý sám, sbírka…)
17. Shrnutí zasedání a poděkování
18. Závěrečná pobožnost – Martin Vémola (kurátor ve Šternberku)
Konec předpokládáme nejpozději v 16.00 hod.
O zápis z tohoto zasedání prosíme dva zástupce z FS Jeseník a jako verifikátory tři zástupce z FS
Český Těšín.
Marek Zikmund
senior

Lubomír Červenka
předseda konventu

