
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
červen 2018

● Pastorální konference 
pondělí 4.6. od 9h v Horní Čermné
společně s Moravskoslezským seniorátem.
Bohoslužby se Sv. Večeří Páně  
povede Petr Peňáz a Štěpán Janča. 
Hlavní program: Jak se daří dělit čas mezi 
sbor a rodinu? V čem vidíme krásu 
farářského povolání? Jaký přínos pro nás 
mají pastorální konference? Kdo a jak 
pečuje o faráře?

● Mládež zve na 
setkání v Lozicích 8.6. 
na brigádu v Horní Čermné 15.-20.7. 
na Čáslavský hudební festival 4.8. 

● Konfirmandky
Kurz pro konfirmandky a mladší mládežnice 
se koná v Hradišti u Nasavrk v termínu 4.-
11.8. 2018. Kurz povedou Martina Zuštinová
a Dráža Dušková Havlíčková. Akce má také 
událost na FB:
 https://www.facebook.com/events/1665981470117843/ 
Hlásit se je možno na ttps://prihlasky.srcce.cz/akce/155-
kurz-mladsi-mladeze-divci 

● Jeronýmova jednota
Seniorátní shromáždění JJ se sejde v neděli 
17. června ve 14.30 v Pardubicích na faře. 
Bude rozhodovat o rozdělení prostředků z 
letošní sbírky darů JJ. Prosíme staršovstva, 
aby na jednání vyslala zvolené poslance či 
náhradníky. 
Zprávu o výši sbírky darů JJ a o výši sbírky 
na Hlavní dar lásky zašlete nejpozději do 5. 
6. seniorátní účetní V. Ritzingerové, sbírku 
darů odešlete nejpozději do 10. 6. na 
seniorátní účet. 
Sbory, které obdržely dar z prostředků JJ 

v minulém roce, mají poslat zprávu o jeho 
využití do 31.5. J.Plecháčkovi. Potřebné 
kontakty a pokyny i přehled zvolených 
poslanců a náhradníků najdete v 
přiloženém dopise seniorátního 
představenstva JJ.

Vyplněné formuláře s posouzením stavu 
sborových nemovitostí pošlete do 10. 6. 
2018 elektronicky J. Plecháčkovi na adresu
jan.plechacek@evangnet.cz.

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

● Setkání kurátorů a kurátorek sborů 
chrudimského seniorátu 9. června  od 9h 
v Hradišti. Pokud by někdo z kurátorů, 
kurátorek, či jejich zástupců nemohl přijet, 
prosím, abyste nám o tom napsali. V úvodu
tohoto setkání bude instalace a slib nově 
zvoleného člena seniorátního výboru 
Jaromíra Drdy. 

V neděli 3.6. navštíví někteří synodálové 
některé sbory seniorátu: 
Džbánov a Ústí nad Orlicí - Roman Mazur; 
Dvakačovice - Daniel Freitinger, Heřmanův 
Městec - David Nečil, Bučina - Miroslav 
Hamari, Choceň - Martina Šeráková, 
Pardubice - Michal Kitta, Vysoké Mýto - Jiří 
Gruber, Česká Třebová - Mojmír Blažek, 
Lanškroun - Štěpán Janča, Horní Čermná - 
Marek Zikmund, Brandýs nad Orlicí - Eva 
Šormová, Litomyšl - Daniel Ženatý

S přáním Pokoje. Jakub Keller
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