Č.j. 30/2018
Všem sborům moravskoslezského seniorátu.

Milí bratři, milé sestry,
srdečně vás všechny zdravíme v těchto krásných jarních dnech. Máme za sebou
Velikonoce, svátky Kristova vzkříšení, dobu, kterou naše sbory intenzivně prožívají.
Radujeme se, kdykoli slyšíme, co dobrého a povzbudivého se ve sborech našeho seniorátu
děje.
Na druhé straně se čas od času dozvíme i o problémech. To nás samozřejmě netěší,
jakkoli i takové věci se dějí a dít budou, neboť jsme chybující lidé. A kde církev žije, tam i
problémy vznikají. Zde se přirozeně ptáme jak, nakolik a v jaké chvíli do dění vstupovat.
Ale také - jak problémům a konfliktům předcházet. A je nám líto, že se o nich dozvíme
většinou příliš pozdě, kdy již je náprava vztahů velmi obtížná.
Domníváme se, že seniorátní výbor nemá být jen správním orgánem, který má
kontrolovat všechny termíny. Rádi se s vámi setkáváme při slibech staršovstva, volbách
kazatelů, při různých seniorátních akcích, konventech, významných výročích sborů, apod.
Přesto se snažíme hledat i další cesty a způsoby, jak vám být blíže.
Na předminulé schůzi jsme se rozhodli, že vzhledem ke geografické rozlehlosti
moravskoslezského seniorátu si každý člen seniorátního výboru vezme patronát nad
několika sbory. Na tohoto člena se obracejte se svými podněty, připomínkami, dotazy i
s prosbami o případnou pomoc nebo návštěvu. Pokud to bude v našich silách, rádi vyjdeme
vstříc, přijedeme k vám do sboru, abychom se s vámi setkali. Očekáváme, že tento člen
výboru bude mít časem větší přehled o přidělených sborech.
Bratra seniora Marka Zikmunda z toho vyjímáme. On bude mít roli zastřešující a bude
zde i nadále pro všechny. Máme ale naději, že tento způsob může i jemu náročnou
seniorskou práci a službu usnadnit.
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Rozpis patronátů:
Noemi Batlová: Hrabová, Krnov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh
Simona Kopecká: Nový Jičín, Orlová, Ostrava, Ostravice, Šenov
Jiří Marek: Bruntál, Český Těšín, Javorník, Jeseník, Olomouc
Pavel Prejda: Frýdek - Místek, Hodslavice, Odry, Opava, Štramberk
Jan Lukáš: Hranice, Přerov, Suchdol, Šternberk, Vítkov

Milí bratři, milé sestry, máme dobrou naději, že tento způsob komunikace se sbory bude
fungovat, zefektivní naše kontakty i společnou práci a taky přispěje k větší Boží cti a slávě.
S přátelskými pozdravy

Marek Zikmund, senior

Noemi Batlová, seniorátní kurátorka

zikmund.marek@quick.cz

noemi.batlova@gmail.com

605 303 670

728 289 354

Jan Lukáš, náměstek seniora

Simona Kopecká, náměstkyně sen. kurátorky

Lukas.Jan@seznam.cz

ostravska.holy@gmail.com

776 029 782

777 337 966

Pavel Prejda, náměstek seniora

Jiří Marek, náměstek sen. kurátorky

pavelprejda@seznam.cz

jj.marek@tiscali.cz

731 664 545

777 832 233

V Přerově dne 20. 4. 2018
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