
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
duben 2018

● Pastorálka 
pondělí 9.4. od 9h ve Vysokém Mýtě
kázání: Ladislav Havelka
host: Petr Gallus

● Mládež zve na 
13.-14.4. výjezd pro konfirmandy a mladší 
mládež na Hedeč
11.-13.5. Jarní sen dny v Brandýse n.O.
8.6. Seniorátní mládež v Lozicích
29.6.-1.7. Prase (společná akce poličského a 
chrudimského seniorátu) v Poličce
15.-20.7. Seniorátní brigáda v Horní Čermné
4.8. Čáslavský hudební festival

● Jeronymova jednota
A) Prosíme, abyste při bohoslužbách na 
Velikonoční neděli se štědrostí pamatovali 
na celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky 
Jeronýmovy jednoty, která je letos určena 
pro sbor v Opatovicích v našem seniorátu. 
B) Od Velikonoc do konce května bude ve 
sborech probíhat každoroční sbírka darů 
Jeronýmovy jednoty. Seniorátní 
představenstvo Jeronýmovy jednoty prosí 
staršovstva, aby organizaci sbírky ve svých 
sborech věnovali pozornost. 
C) Žádosti o dary z prostředků Jeronýmovy 
jednoty je třeba odeslat nejpozději 30.4.2018
na adresu Jana Kubíčka, Jateční 144, 570 01 
Litomyšl, email: jan.kubicek@skm-lit.cz. 

 ● Seniorátní výbor
se sejde 11.4. 2018. 
SV rozhodl o přípravě opakované volby 
seniorátního jáhna M.Brandy a připraví k 
tomu vše potřebné pro letošní konvent.
SV doporučil žádost FS v Heřmanově 
Městci navrhující M.Ferjenčíka k ordinaci 
za výpomocného kazatele. 
Prosíme staršovstva o brzké odeslání 
zápisů ze sborových shromáždění včetně 
kopií všech zpráv, preferujeme 
elektronické verze. (Netřeba zasílat eviddot
ani hospvýkaz dostupný na webu).
Prosíme staršovstva o pomoc s 
vyhledáváním dobrovolníků pro organizaci
zářijového setkání „100letČCE“, které se 
bude konat v Pardubicích. 

● Ze sborů 
V Pardubicích byla zvolena farářkou Hana 
Ducho od 1.9.2018 (instalace bude  14.10.)
Ve Chvaleticích složili presbyterský slib 
Stanislava Hůrková a Václav Vozáb. 
V Hradišti byl v opakované volbě zvolen 
farářem Jiří Kučera. 
V Horní Čermné byl v opakované volbě 
zvolen farářem Jakub Keller. 

S přáním požehnaného Velikonočního týdne
i následujícího Velikonočního období.

Jakub Keller

Seniorátní výbor Chrudimského seniorátu ČCE 
Horní Čermná 2, PSČ 561 56

  chrudimsky-seniorat@evangnet.cz , tel:. 737 642 886
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