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ZPRAVODAJ MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU 
prosinec 2022 

 

SENIORÁTNÍ  VÝBOR 
Schůze SV se konala dne 28.11.2022 ve Frýdku-Místku. 
Příští schůze SV bude v pondělí 16.1.2023 v Přerově od 16 hod., na 17 hod. jsou pozváni předsedové 

poradních odborů. 
 

Sdělení seniorátního výboru: 
 Vizitace v roce 2022 

Bruntál – proběhla dne 9.10.2022 (M.Blažek, J.Marek) 
Hrabová – proběhla dne 13.11.2022 (P.Prejda, H.Honsnejmanová) 
Krnov – proběhla dne 13.11.2022 (M.Zikmund, M.Waloschek) 
Štramberk – proběhla dne 6.11.2022 (M.Blažek, M.Waloschek) 

 V roce 2022 proběhly všechny naplánované volby staršovstev a s tím spojené sliby. 

 SV schválil zrušení kazatelské stanice v Bravinném (FS Suchdol) 

 Eliška Geislerová, dosavadní farářka ve Frýdku-Místku, byla zvolena na půl úvazku druhou farářkou 
v Ostravě. 

 Sbor ve Frýdku-Místku administruje od 1.12.2022  br. Mojmír Blažek z Českého Těšína. Sbor bude 
hledat svého kazatele. 
 

Granty 
 Mikroprojekty  

Žádost o poskytnutí podpory z grantového systému ČCE, určené pro sbory MSS, podal FS Zábřeh (práce 
s dětmi), FS Jeseník (adventní koncerty), FS Ostravice (koncerty), FS Nový Jičín (skládací stoly), FS 
Opava (rozhovory na faře) a PO pro vzdělávání laiků (duchovní pobyt).  
SV rozdělil celou přidělenou částku ve výši 97.917,- Kč mezi všechny žádající. 
 

Prosíme sbory, které žádaly příspěvek na mikroprojekt pro rok 2022 o zaslání  krátké závěrečné 
zprávy a vyúčtování mikroprojektu do 31.3.2023 na adresu: pavelprejda@seznam.cz 

 

 DaRP – žádost podal Moravskoslezský SEM (Aktivita MSEM 2023), FS Nový Jičín (Bezpečně a bez 
bariér do kostela), FS Český Těšín (Rozvoj KS v Karviné), FS Krnov (Kostel v nejlepších letech), FS 
Šumperk + Diakonie v Sobotíně (Pomáhat a učit se) 
 

Prosíme sbory, aby věnovaly pozornost následujícím výzvám a upozorněním: 
 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. 

 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. 
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 Na konventu MSS proběhla diskuse o reformě seniorátu. Jednotlivé staršovstva by měli danou 
problematiku projednat. Vyjádření sborů k této reformě SV shromáždí do března 2023 a sumář 

zašle na synodní radu. 

 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.  
 

PASTORÁLNÍ  KONFERENCE 
 

 12. prosinec 2022 – Hodslavice, host Simona Kopecká (Rok členkou synodní rady) 

 9. ledna 2022 – Přerov 
 

POZVÁNKY  MSS 
 

 18.2.2023 – Velká Bystřice - NeBál, mezigenerační ples,  

 21.-22.4. 2023 – Herlíkovice - Setkání SV se SR  

 25.-27.5. 2023 – Praha - Synod  

 11.6. 2023 – Seniorátní den, místo bude upřesněno 

 9.-13.7. 2023 – Olomouc, ČCE-PCUSA Partnership konference 

 

DĚTI  A  MLÁDEŽ 
 

5.- 8.5. 2023 – Kreativní víkendovka s brigádou mládeže  
 
 
SLOVO  k adventu seniora Marka Zikmunda 
 

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. (Marek 1,1) 
 
 Stojí to zde jako nadpis. Strohá věta bez slovesa, a přece kolik je za tím pohybu a dynamiky. Na 
počátku všeho je Boží slovo, které se stalo tělem; a to tělo ukřižované a vzkříšené, oslavené tělo Ježíše 
Krista se stalo evangeliem. Zprávou všech zpráv. To znamená, na počátku všeho je Bůh sám, Bůh jako láska 
ke svému Synu i ke svému lidu, ke každému z nás. To chce být sděleno hned na počátku jako 
předznamenání: Děje se evangelium, Bůh tak miloval svět, že poslal svého Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul…  
 Tímto je uveden celý příběh Božího Syna Ježíše Krista. Tato dobrá zpráva dává smysl všemu, co 
následuje potom, na stránkách Bible i na stránkách našich životů. Všechny události, informace, inflace, 
válka, to vše je prosvětleno tím, co stojí na počátku: evangeliem Ježíše Krista, Syna Božího. Tím si 
nechejme naplnit Advent i Vánoce.  

 


