
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
leden 2017

● Pastorálka 
pondělí 9.1. od 9h v Chrudimi
kázání: Benjamin Kučera
téma: Od nadšení k vyhoření s Bohumilou 
Bašteckou

● Farářský kurz SPEKu
od 23. do 27. ledna v Praze
téma – Jak funguje moc
více na http://spek.evangnet.cz/

● Mládež 
pořádá seniorátní ples 21.1. v Pardubicích
a to nejen pro mládež.
Dále se chystá tzv „Zimní akce“ na 
17.-.19.2. do Horní Čermné.

● Seniorátní výbor 
se sejde 18.1. v Pardubicích.

● Konvent
Zápis z posledního konventu již byl rozeslán.
Ještě jednou děkujeme chrudimským za milé
přijetí. Z toho, co bylo na konventu k 
zaslechnutí připomínám nešťastnou finanční 
situaci sboru v Trnávce a povzbuzení k 
dobrovolné sbírce, jejíž předání již dojednáte
sami přímo s trnáveckými. 
Termín letošního konventu bude 11.11.2017.

● Kalendář
rádi bychom nejpozději k příštímu 
zpravodaji přiložili termíny seniorátních 
setkání pro tento rok. Prosíme poradní 
odbory, aby nám je brzy oznámili. 

● Pro staršovstva
V tomto roce budete téměř všichni se 
svými faráři, farářkami a jáhny uzavírat 
novou verzi nájemní smlouvy (viz sborová 
zásilka 10/2016 a dopis z 21.12.2016). 
Někteří jste se i v této souvislosti poptávali 
na aktuální mzdové tabulky. Můžete si je 
vyhledat na webu e-cirkev.cz: Usnesení 1. 
zasedání 34. synodu – usnesení č. 75 (tisk 
č.18/10), nebo si informaci vyžádat na 
mailové adrese seniorátu. K 1. lednu 2017 
navíc dojde k valorizaci platů o 1,35%. 

● Pozvání ze sborů 
(Omlouvám se, ale do smluveného data se 
mi dostalo jen pozvání z LA a z HČ, 
jistě se i u vás něco lákavého děje a 
zpravíte nás o tom jinak.)

Lanškroun – 6.1. od 18h
Novoroční koncert - Lanškrounský 
smíšený sbor Komo(k)rák a hosté

Horní Čermná – 7.1. od 18h
Tříkrálový koncert - Barokní vánoční písně
v podání souboru Castello in Aria

Horní Čermná - 17.1. od 19h
Večer s hostem
Marta Edith Holečková - historička v 
Ústavu pro českou literaturu AV 
Touha po svobodě: samizdat, Charta 77 a 
lidská práva

Ať máte v novém roce krásné neděle. 
Mělo by jich být 53, což není pokaždé, 
že rok začíná i končí neděli. 
Jakub Keller

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE 
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