
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
zaří 2017

● Pastorálka 
pondělí 4.9. od 9h v Bučině
kázání: Hana Schusterová
téma: Petr Peňáz – Inspirace ze Skotska
(Přípravou programu pastorálek jsou pro tento školní rok 
pověřeni: Benjamin Kučera, Kamil Vystavěl a Pavel 
Hejzlar)

● Vzdělavani kazatelů
postgraduální kurz v Daňkovicích začíná v po 
4.9. a další viz: https://prihlasky.srcce.cz/
Povzbuzuji kolegy a kolegyně k tomu, aby
využívali své možnosti: „v každém kalendářním
roce požádat o udělení krátkodobého studijního
volna na dobu dvou týdnů“. Zároveň prosím
staršovstva, aby u sebe nalézala porozumění a
podporu pro situace, kdy jejich farář, farářka,
jáhen, jáhenka tuto svoji možnost danou
církevními řády využije a vybere si ročně jedno
až dvou týdenní studijní volno na své studijní
projekty.

● Podzimní pobyt pro seniory v Chotěboři
právě probíhá pod vedením H. Capouškové. 

● Mládež 
se může chystat na celocírkevní sjezd v 
Jablonci nad Nisou 6.-8.10.
Bůh se ztratil.
Vytratil se (nenápadně?) z obrazu světa, z lidské 
zkušenosti.
Má cenu ho hledat? Proč?
Jak se hledá ztracený Bůh?
Jak o něm začít znovu mluvit tak, aby se 
nevytvářel paralelní virtuální myšlenkový svět 
k tomu skutečnému?
Na základě jaké zkušenosti se o Bohu dá znovu 
začít smysluplně mluvit?
Nebo snad On hledá nás?!
A ztrácíme se my?

Více na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2017/

Seniorátní mládež se ovšem potká již v září
v Pardubicích 22.9. s Benem Kučerou. 

● Ze sborů
Ve Džbánově-Ústí nad Orlicí byla 
kurátorkou sboru zvolena Hana Lásková. 

Ve Sloupnici od 1.9. znovu nastupuje farář 
Petr Peňáz po roční pobytu ve Skotsku. 
Vítáme doma. Tím také končí povinnosti 
administrátorské Liborovi Chaloupkovi. 

● Seniorátní výbor 
se sejde 20.9. 

SV vyzývá k podávání žádostí o
podporu na tzv. Mikroprojekty v rámci
grantového systému ČCE schváleného
synodem.  Výzvu i formulář najdete v 
samostatné příloze. 

● Pozvání ze sborů 

Chrudim – od 6. do17. září 
Výstava Reformace v Českých zemích 
(ve spolupráci s Německým kulturním fórem 
střední a východní Evropy a s ČCE)

Horní Čermná – neděle 3.září
Den otevřených setkání… mimo jiné:
od 13.30 s Bohunkou Bašteckou
od 15.30 Láry Hauser - divadlo
od 17.00 Noční optika – jazzový koncert 

s přáním Pokoje
Jakub Keller

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE 
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