ZPRAVODAJ ÚNOR – DUBEN 2019
Seniorátní výbor na svou schůzi 6. 2. 2019 pozval k rozhovoru studenta 2.ročníku ETF Aleše
Zapletala. Doplnil seniorátní kalendář na rok 2019 a zabýval se situací v jednotlivých
sborech seniorátu s výhledem do budoucnosti. Doporučuje presbyterům, aby se ze
záznamu seznámili s průběhem konference o strategii ČCE, která se konala v Praze
1.2.2019 / www.e-cirkev.cz /.
Pastorální konference:
11.březen 2019 v Olomouci: kázání Jana Rumlová, exegeze Jakub Pavlús. Hlavní téma:
Liturgie řecko-katolíků -Rostislav Strojvus
8.duben 2019 v Přerově: kázání: Pavel Šindler, exegeze: Jan Hudec.
Liturgie v protestantismu - Tabita Landová

Hlavní téma:

Seniorátní setkání učitelů nedělních škol se bude konat v Zábřehu v sobotu 23.března
2019. Hostem bude ThDr. Miriela Ryšková, téma: Cesta do Emauz - bibliodrama.
Duchovní pobyt nejen pro presbytery MSS je naplánován v termínu 29.-31.3. 2019 v
Poutním domě Králíky, hostem bude s. Ivana Noble. Kapacita je naplněna, děkujeme
presbyterům za velký zájem.
Prosíme sbory, které dostaly v r. 2018 dotace z DaRPu, aby odeslaly grantové komisi
zprávu o užití dotací do 31.3.2019 /granty@e-cirkev.cz/ a na seniorátní adresu zprávu
o využití dotací z mikroprojektů seniorátu rovněž do 31.3.2019.
Prosíme sbory, aby do konce února zaslaly na adresu seniorátu výkazy hospodaření za
rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 písemně i elektronicky.
Farní sbor v Hodslavicích srdečně zve na slavnostní bohoslužby při otevření kostela
po opravách v neděli 14. dubna 2019. Hostem bude synodní senior Daniel Ženatý.
Seniorátní den se bude letos konat v Novém Jičíně v neděli 2.6.2019 odpoledne.
Jeronýmova jednota:
1/ Do 19. května 2019 mohou sbory podávat žádosti o dary a půjčky z prostředků JJ
Žádosti je třeba poslat písemně i elektronicky na adresu: Pavel Prejda, Janáčkovy sady
1, Nový Jičín, pavelprejda@seznam.cz . Formuláře ke stažení:
https://www.ustredicce.cz (ve složce: Jeronýmova jednota)
2/ Do 2. června nahlásit br. f. Prejdovi výnos sbírky na Jeronýmovu jednotu a Hlavní
dar lásky v jednotlivých sborech, včetně sborů administrovaných.
3/ Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se uskuteční v neděli 30. června
v Novém Jičíně.
Zápisy z výročních sborových shromáždění 2018 předejte, prosíme, br. seniorovi do
15. 4. 2019.
Příští schůze SV bude ve středu 24. 4. 2019 v Přerově od 9.00 hodin.
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