
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
červen 2017

● Pastorálka 
pondělí 5.6. od 9h ve Džbánově 
společně s poličským seniorátem. 
kázání: Jan Plecháček
téma: Daniel Ženatý 
(nedělní večer před pastorálkou jsme zváni být společně 
ve Voděradech – stodola Kellerova)

● Mládež 
- 10.6. bude seniorátní setkání v Čáslavi
- zájemci o letní brigádu, která se koná od 
16. do 21. července 2017 v Lozicích, ať se 
přihlašují na mailovou adresu 
mich.branda@gmail.com

● Setkání generací 
a setkání pěvěckých sborů
11. června v Čáslavi 
- 9:30 bohoslužby vede Radmila Včelná
- dopolední přednáška Ladislav Moravetz
- program pro děti
-  15:00 vystoupení pěveckých sborů 
Z východní části seniorátu bude vypraven 
autobus, který pojede z Lanškrouna (7:00) přes 
Pardubice (8:15) a Chrudim (8:40) do Čáslavi. 
Další zastávky autobusu možno doplnit po 
domluvě s Michalem Brandou. 
Zájemci o oběd - případně cestu autobusem -
přihlašujte se prosím na mail 
mich.branda@gmail.com do 4. června 2017. 

● Podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři
bude od 2. do 9.září. Přihlášky se posílají
do 15.7. na adresu hana.cap@seznam.cz.

● Jeronymova jednota
Seniorátní shromáždění JJ se koná ve
Vysokém Mýtě 25.6. od 14.30 a bude
rozhodovat o letošních žádostech o dary a 
půjčky.

● Seniorátní výbor 
má plánované setkání na 21.6. 
Presbyterský slib skládali ve Džbánově-Ústí 
nad Orlicí, ve Dvakačovicích, v Horní 
Čermné, v Chocni,  v Lanškrouně, v 
Pardubicích, v Přelouči, v Semtěši. 
Kurátorem v Chocni byl zvolen Pavel Trkal, 
v Pardubicích Pavel Queisner. Výpomocným
kazatelem byl sborovým shromážděním v 
Čáslavi řádně povolán Michal Vejvoda. 

● Setkání kurátorů
v sobotu 3.6. od 9h do 13h v Chrudimi
Tématem „Jak předcházet konfliktům“ 
provede farářka Magdaléna Trgalová. 
V druhé části bude rozhovor se seniorátním
výborem o tom, co je aktuální a o synodu. 

● Pozvání ze sborů 

Džbánov – pátek 9. června od 19h 
Jednoaktovky Hanse Sachse v podání 
ochotnického souboru z Makova 
3x muž a žena 

Džbánov – čtvrtek 25. června od 14h 
Promítání s přednáškou Ing. Rostislava 
Staňka 
Ofirika - přátelský kmen v odlehlé buši 
Jižního Súdánu 

Horní Čermná – od 3. do16. července 
Výstava Reformace v Českých zemích 
(ve spolupráci s Německým kulturním fórem 
střední a východní Evropy a s ČCE)

s přáním rozmanitých darů Ducha svatého 
Jakub Keller

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE 
Horní Čermná 2, PSČ 561 56

  chrudimsky-seniorat@evangnet.cz , tel:. 737 642 886
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