
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
kveten 2017

● Pastorálka 
pondělí 2.5. od 9h v České Třebové
kázání: František Plecháček
téma: uprostřed týmu
(plánovaná možnost supervize po skončení pastorálky 
nebude)

● Mládež 
19.5. seniorátní setkání ve Sloupnici
10.6. seniorátní setkání v Čáslavi

● Setkání generací 
a setkání pěvěckých sborů
11. června v Čáslavi 
- 9:30 bohoslužby (Radmila Včelná)
- dopolední přednáška Ladislav Moravetz
- program pro děti
-  15:00 vystoupení pěveckých sborů 
Z východní části seniorátu plánujeme 
vypravit autobus. 

● Seniorátní výbor 
se dlouhodobě zabývá situací FS ČCE ve 
Chvaleticích; přijal zprávu o povolání 
výpomocného kazatele Michal Vejvody 
sborovým shromážděním v Čáslavi; doporučil 
žádost Jordana Tomeše k zapsání do seznamu 
kandidátů církevní služby; přijal zprávy o 
volbě nových staršovstev. V Lanškrouně byl 
zvolen kurátorem Jan Marek; v Semtěši byla 
zvolena kurátorkou Jana Stárková; v Přelouči 
byl zvolen kurátorem Milan Kožený. 
Prosíme i ostatní, aby nás o nových volbách 
kurátorů/kurátorek informovali. 

● 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. 
Program připravují členové poradního 
odboru pro laiky. 

● Okrsková setkání presbyterů:
Tato setkání jsme v loňském roce iniciovali
na základě rozhodnutí konventu. 
Pro letošní rok doporučujeme, abyste se 
pozvání a přípravy programu ujali vy sami 
tam, kde se to ukázalo býti smysluplné a 
přínosné. Pokud byste k tomu potřebovali 
pomoc seniorátního výboru, dejte nám o 
tom, prosím, vědět. Loňské rozdělení do 
okrsků bylo takto: 
Lanškroun, Česká Třebová, Horní Čermná
Čáslav, Opatovice, Semteš
Chrudim, Heřmanův Městec, Dvakačovice
Pardubice, Bukovka, Přelouč, Trnávka, Chvaletice
Brandýs, Choceň, Vysoké Mýto, Bučina
Sloupnice, Litomyšl, Džbánov
Hradište, Lozice, Vilémov

● Fond solidarity
Vyzýváme sbory k vykonání dobrovolné 
sbírky do seniorátního fondu solidarity a 
také k podávání žádostí o příspěvek z 
tohoto fondu. 
Podrobnosti najdete na http://chrudimsky-
seniorat.evangnet.cz/senioratni-fond-
solidarity.html

● Synod ČCE
bude v Praze od 18.do 20.května. 
Zastupují nás na něm: Milan Chyba, Tomáš
Bubík, Jan Plecháček, Jakub Keller. 
(Příští rok bude synod v Litomyšli. Pokud 
budete stát (3.6.2018) o nedělní  návštěvu 
synodálů z jiných seniorátů, rádi vám ji 
zprostředkujeme.)   

s přáním Pokoje    Jakub Keller
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