
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
březen 2018

● Pastorálka 
pondělí 5.3. od 9h v České Třebové
kázání: Dušan Ehmig
host: Václav Vacek – Duchovní formace 
v praxi jednoho kněze

● Mládež zve na 
23.3. Seniorátní mládež v Bučině
13.-14.4. výjezd pro konfirmandy Hedeč
(prosím, kolegové a kolegyně, přihlašujte 
konfirmandy u Michala Brandy)

 ● Vzdělávání laiků
Nabízíme vám kurz určený pro předčitatele, 
tedy pro laiky, které by staršovstva 
pověřovala vedením tzv. čtených bohoslužeb
při nepřítomnosti ordinovaného kazatele.
Kurz se bude konat na faře ve Džbánově v 
sobotu 3.3. od 14.00 do 18.00 pod vedením 
Daniela Tomeše a Kamila Vystavěla.
Poptávejte se u nich směle i na pomoc s 
dopravou z ČT nebo i z Chocně, pokud by 
bylo třeba. 

V sobotu 24.března bude v Praze v 
Jungmannově 9 setkání nazvané „Co by měl 
vědět každý presbyter (2)“ - zve poradní 
odbor pro práci s laiky při synodní radě.  

● 15. ročník „Setkání pěveckých sborů 
chrudimského seniorátu“ 
bude v neděli 3. 6. 2018 od 15.00 hodin 
v Trnávkce

● Setkání kurátorů a kurátorek ze všech 
sborů chrudimského seniorátu
bude 9. června  od 9h v Hradišti.
V úvodu tohoto setkání bude 

instalace a slib nově zvoleného člena 
seniorátního výboru Jaromíra Drdy 
náměstka seniorátního kurátora. Instalaci 
povede členka synodní rady Eva 
Zadražilová a zůstane s námi i při dalším 
programu. Pozvánku ještě rozešleme, ale 
už teď prosíme kurátory a kurátorky o 
rezervování termínu. 

 ● Seniorátní výbor
se sejde 6.3. v 16.30 v Heřmanově Městci.
Na svém minulém setkání SV mimo jiné 
rozhodl o žádostech o podporu 
mikroprojektů. Z letošní přidělené částky 
bude podpořen sbor v Bukovce, v České 
Třebové, ve Džbánově-Ústí nad Orlicí, v 
Opatovicích a také Poradní odbor 
křesťanské služby a  Seniorátní odbor 
mládeže. 

Poradní odbor křesťanské služby nás již 
před časem požádal, abychom hledali 
nástupce pro práci se seniory. Zářijové 
pobyty v Chotěboři umožňují mnoho let 
vzácná setkání, krásné rozhovory, 
zpevňující vztahy, bezpečí. Moc si 
přejeme, aby tradice těchto pobytů mohla 
pokračovat. Pomozte nám, prosíme hledat 
ty, kteří by organizaci mohli v budoucnu 
převzít. Nebo se nám sami ozvěte. 

● Ze sborů 
Lanškroun - 4.3. od 16h
Koncert
Beata Hlavenková
skladatelka a zpívající klavíristka

S přáním pokoje a požehnání postního času  
Jakub Keller
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