ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
říjen - listopad
2022
SENIORÁTNÍ VÝBOR
Schůze SV se konala dne 11.10.2022 v Novém Jičíně.
Příští schůze SV bude v úterý 28.11.2022 ve Frýdku-Místku od 16 hod.

Sdělení seniorátního výboru:


Plán vizitací na rok 2022
Bruntál – proběhla dne 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)



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.



Seniorátní výbor vyzývá staršovstva, aby provedly aktualizaci kazatelských stanic svých sborů.
V případě, že kazatelská stanice již více let nefunguje, může staršovstvo podat SV návrh na její zrušení.

GRANTY
 Mikroprojekty – zatím požádal FS Zábřeh a PO pro vzdělávání laiků (POVL)
Připomínáme, že termín podání žádostí je do 13.11.2022, 16:00 hodin


DaRP – žádost podal SOM, Nový Jičín (pořízení schodolezu pro vozíčkáře)

PASTORÁLNÍ KONFERENCE




14. listopad 2022 – Olomouc, host Doc. Jitka Jonová (Církev a průmyslová revoluce)
12. prosinec 2022 – Hodslavice, host Simona Kopecká (Rok členkou synodní rady)
9. ledna 2022 – Přerov
www.moravskoslezsky-seniorat.cz
tel. 605 303 670

DĚTI A MLÁDEŽ
11.-13.11. – Ostravské Listopadání
Minifestival nejen křesťanských hudebníků, organizátorem je sbor ČCE v Ostrava
Kde: Ostrava - Dock, Stará Aréna, sál Třanovského, Evangelický Kristův kostel
Bližší informace najdete na nových webových stránkách mládeže MSS:
https://msmladez.cz/

STALO SE
KONVENT
22. října 2022 se v Přerově sešlo 4. zasedání 51. konventu Moravskoslezského seniorátu





Na půl úvazku byla zvolena seniorátní farářkou ses. Eliška Geislerová
Byli zvoleni zástupci na 36. synod (2023-2027)
Proběhla diskuze o reformě seniorátu. SV do března 2023 shromáždí vyjádření sborů MSS k této
reformě a sumář zašle na synodní radu.
Zápis z konventu naleznete na webových stránkách MSS

WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky 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).
 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.
Stejně tak můžeme uveřejnit na stránkách MSS krátký článek a fotografie z akce, která již ve vašem sboru
proběhla. Bylo by dobré, když se dozví větší okruh čtenářů, co se kde děje. Může to být inspirace pro
ostatní.

www.moravskoslezsky-seniorat.cz
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