
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
únor 2018

● Pastorálka 
pondělí 5.2. od 9h ve Sloupnici
kázání Drahomíra Dušková Havlíčková 
host: Roman Mazur – Otevřený sbor a jeho 
kruhy

● Mládež 
23.-25.2. Zimní akce v Horní Čermné
13.-14.4. Akce pro konfirmandy v Hedči
(prosím, přihlašujte konfirmandy u Michala 
Brandy)
30.3. Seniorátní mládež v Bukovce
11.-13.5. Jarní seniorátní dny v Brandýse  
8.6. Seniorátní mládež v Lozicích
15.-20.7. letní mládežnická brigáda v HČ 
28.7. Čáslavský hudební festival

 ● 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.

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.  

 ● Seniorátní výbor
doporučil udělení pokynu k volbě pro 
farářku Hanu Ducho v Pardubicích, pro 
faráře Jakuba Kellera v Horní Čermné, pro 
faráře Jiřího Kučeru v Hradišti a pro faráře 
Vojena Syrovátku ve Vilémově. 

Dále SV přijal zprávu o ukončení kurzu 
„Základy theologického vzdělání pro 
laiky“ a děkuje za jeho vedení. 

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 

Farní sbor ČCE ve Džbánově - Ústí nad 
Orlicí hledá kazatele či kazatelku na plný 
pracovní úvazek, možný nástup od 
1.9.2018. Ke sborovému životu se scházíme 
na dvou místech - ve Džbánově a v Ústí nad 
Orlicí. Další informace Vám ráda sdělí 
kurátorka sboru Hana Lásková (e-mail: 
hana.laskova@tiscali.cz).

Chrudim - 18.2. od 16h
Přednáška Jiřího Motyčky
Jiří z Poděbrad v „osmičkovém“ roce

S přáním Pokoje
Jakub Keller
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