4. zasedání 50. konventu MSS

Tisk č. 3

SVOLÁNÍ 50. KONVENTU MORAVSKOSLEZSKÉHO SENIORÁTU
4. ZASEDÁNÍ
Podle § 25, odst. 3 CZ svoláváme na 24. listopadu 2018 do Farního sboru
Ostrava 4. zasedání 50. konventu MSS. Konvent bude zahájen v 8.30 hod.
Prezence je možná od 8.00 hod.
Seniorátní výbor MSS spolu s předsednictvem konventu navrhují tento program:

1. Úvodní pobožnost:
2. Ustavení konventu:

Martin Litomiský
a) zjištění přítomných (Tisk č. 2),
b) přiznání členství v konventu – kazatelé seniorátu
v činné službě, kteří samostatně nespravují sbory,
c) udělení poradních hlasů – mládež, studenti ETF UK,
kaplani, vikáři, emeritní členové SV, emeritní faráři,
apod.,
d) složení slibu poslanců.
3. Volba zapisovatelů, verifikátorů, skrutátorů.
4. Schválení programu (Tisk č. 3).
5. Kontrola usnesení 3. zasedání 50. konventu MSS (Tisk č. 4).
6. Úvod ke zprávě seniorátního výboru (Tisk č. 5).
7. Zpráva revizní komise (Tisk č. 12).
8. Návrh členů pastýřské rady (Tisk č. 15)
a) jeden člen + jeden náhradník z řad kazatelů,
b) jeden člen + jeden náhradník z řad presbyterů.
c) jeden člen s právnickým vysokoškolským vzděláním + jeden náhradník.
9. Rozprava ke zprávám seniorátního výboru a ostatním zprávám:
(Tisky č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,16).
10. Volba delegátů na synod (Tisk č.15):
a) dva členové + 2 náhradníci z řad kazatelů,
b) dva členové + 2 náhradníci z řad presbyterů.
11. Změny CZ (Tisk č. 15).
12. Presentace sborů našeho seniorátu k výročí církve.
13. Rozprava o financování církve a strategickém plánu (Tisk č. 17).
14. Návrhy ze sborů a z jednání konventu (Tisk č. 14).
15. Shrnutí 4. zasedání 50. konventu – předsednictvo.
16. Závěrečná pobožnost: Antonín Plachý.

Předpokládaný závěr konventu je kolem 16.00 hod.
O zápis z tohoto zasedání prosíme dva zástupce z FS Hodslavice a jako verifikátory
dva zástupce z FS Zábřeh.
Marek Zikmund
senior

Antonín Plachý
předseda konventu

