
Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE 

Horní Čermná 2, PSČ 561 56 

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

ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 

duben 2017 

 

● Pastorálka 
pondělí 3. 4. od 9h v Hradišti 

kázání: Anna Lavická 

téma: „Strhující kazatel“ – Michael 

„Miki“ Erdinger 

 

● Mládež 
SeDM – seniorátní dny mládeže se budou 

konat o víkendu 28. – 30. dubna v Litomyšli 

  

● Setkání generací 

11. června 2017 přijeďte do Čáslavi na 

Setkání generací a 14. setkání pěveckých 

sborů! 

Začneme v 9:30 rodinnými bohoslužbami, 

které povede Radmila Včelná, farářka ze 

sboru Brno - Židenice. 

Na dopolední přednášku jsme pozvali 

celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, 

abychom společně nahlédli do nového 

evangelického zpěvníku. Zazní ukázky písní, 

seznámíme se s rozmanitostí forem nového 

zpěvníku a bude prostor i pro vaše otázky. 

Souběžně chystáme program pro děti. 

Odpoledne od 15:00 se můžeme těšit na 

vystoupení pěveckých sborů našeho 

seniorátu. 

Z východní části seniorátu plánujeme 

vypravit autobus, jehož „jízdní řád“ ještě 

upřesníme. 

 

● Evidenční a hospodářské výkazy 

Do pátku 31. března mají všechny sbory 

uzavřít evidenční a hospodářské výkazy. 

Výkazy se stejně jako loni vyplňují na 

www.evangnet.cz. O uzavření dotazníků 

informujte seniorátní výbor emailem na 

seniorátní adresu. 

 

● Jeronýmova jednota 

Žádosti o dar z JJ mohou sbory podat do 30. 

4. Ke stejnému termínu musejí sbory, které 

dostaly dar loni, poslat jeho vyúčtování. 

Přesné informace k zaslání budou v dopisu, 

který do sborů zašle seniorátní 

představenstvo JJ. 

 

● Výroční sborová shromáždění 

Zápisy ze sborových shromáždění pošlete 

do 10. 4. Stačí je poslat elektronicky na 

adresu chrudimsky-seniorat@evangnet.cz, 

nezapomeňte připojit i všechny zmíněné 

zprávy. Sbory, kde proběhla volba kazatele 

nebo staršovstva pošlou zápis a protokol 

o volbě také na papíře do H. Čermné. 

 

● Seniorátní výbor 

J. Horák oznámil rezignaci na místo 

náměstka seniorátního kurátora k 10. 4. 

kvůli stěhování mimo seniorát. Na 

uprázdněné místo byl do volby na 

konventu povolán 1. náhradník Jaromír 

Drda z Opatovic. 

 

● Setkání kurátorů 
se letos bude konat v sobotu 3. 6., místo 

bude upřesněno. 

 

● Pozvání ze sborů 
 

Bukovka – sobota 8.dubna od 17h 

Velikonoční koncert 

Eliška Sedláčková mezzosoprán 

Lukáš Plecháček baryton 

Jana Dryáková varhany 

 

Horní Čermná neděle 9.dubna od 17h 

Markovy pašije 

Sopotnická filharmonie 

autor a dirigent Josef Vondráček 

 

Lanškroun – neděle 30. 4. od 17h 

Koncert v evang. kostele v Lanškrouně 

Pěvecký sbor ŽEROTÍN z Brandýsa n.O. a 

hudební uskupení BAROKTETO. Vstupné 

dobrovolné. 
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