
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU
ÚNOR 2015

● Pastorálka
v pondělí 2.2. od 9h v Litomyšli  
kázání: Jiří Kvapil 
exegeze: Ladislav Havelka 
Lukáš Lhoťan: "Jak jsem přes islám došel ke 
Kristu" aneb je islamizace realita nebo mýtus?

● Vzdělávání kazatelů
od 26.1. do 30.1. v Praze
Farářský kurs Spolku evangelických kazatelů 
téma: Bolest a naděje

● Vzdělávání laiků
v neděli 15.2. od 14.30 na faře v Pardubicích
téma: Bible a Boží slovo. Problém autority 
Písma. Přednáší: Jan Roskovec. 

● Mládež - SOM
zve na seniorátní ples 
6.2. v KD Dubina v Pardubicích 
a také na „zimní akci“ 
27.2.-1.3. v Horní Čermné 

● Seniorátní pěvecký sbor
nejbližší zkoušky 14.2. a 7.3 v Pardubicích 
vystoupení 4.4. v Horní Krupé

● Seniorátní výbor 
se bude scházet v polovině měsíce ve středu
(11.2., 11.3., 15.4., 20.5, 10.6)
psát můžete na 
chrudimsky-seniorat@evangnet.cz, 
nebo na: Horní Čermná 2, 561 56 
tel.: 737 642 886 (Jakub Keller)

● Instalace seniorátního výboru
bude v Horní Čermné v kostele
22.3. od 15h se synodním seniorem

● Statistický dotazník 
vyplňte do 20.2. opět na 
www.evangnet.cz/cce/evidot 
a 2 podepsané výtisky odešlete do 25.2. 
na adresu: Jan Plecháček, Zahradní 537, 
538 03 Heřmanův Městec

● Hospodářské výkazy
výkaz hospodaření a rozpočet 2015 pošlete 
elektronicky do 20.2. na adresu 
chrudimsky  -  seniorat@evangnet.cz   
a 2 podepsané výtisky do 25.2. opět na adresu 
J. Plecháčka do Heřmanova Městce.

● Zpravodaj
pro odebírání tohoto seniorátního zpravodaje 
od příštího měsíce se můžete přihlásit do 
emailové konference info.chrudimsky  -  seniorat   
na adrese konference.evangnet.cz. 
Do této emailové konference budou rozesílány 
i další informace o dění v chrudimském 
seniorátu.  Členy konference budou všechny 
sbory a dále ti, kdo se sami přihlásí.
Pokud byste chtěli ve zpravodaji zveřejnit 
pozvání na připravovaná setkání seniorátní 
i sborová, pište je, prosím do 24. v měsíci na 
adresu jakub.keller@evangnet.cz.
  

Pozvání do sborů

úterý 10.2.
Horní Čermná
19h:  Večer o Tibetu 
s Mgr Michalem Majerem

čtvrtek 12.2.
Horní Čermná
19h : Večer o Jezuitech a výtvarném umění 
s Doc Martinem Pavlíčkem
 
pátek 13.2.
Dvakačovice
15.30: Vyprávění o pouti do Santiaga de 
Compostela a na konec světa 
s MUDr. Zdeňkem Susou

sobota 28.2.
Dvakačovice
15h: Beseda o lidových tradicích postních 
nedělí, květné neděle a velikonočního týdne 
s Kamilou Skopovou

Za celý seniorátní výbor 
Vám přeji vzácná setkání. Jakub Keller
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