
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
září 2018

● Pastorální konference 
pondělí 10.9. od 9h v Hradišti
kázání: Václav Hurt
host: Jan Jun – hudba v církvi

● Vzdělávání pro kazatele
Postgraduální kurz v Daňkovicích 3.-6.září

● Mládež zve na 
podzimní seniorátní dny 12.-14.10 ve 
Džbánově

● celocírkevní setkání v Pardubicích
27.-30.9. Program je pestrý a je dost pro 
všechny, příležitost k setkání je to náramná. 
Vše potřebné najdete zde: 
https://www.100letcce.cz/

● ze sborů
V Pardubicích nastupuje od 1.9. farářka 
Hana Ducho. Bohoslužby s uvedením do 
služby budou 14.10 odpoledne.
Ve sboru Džbánov-Ústí nad Orlicí ukončil 
službu farář Pavel Hejzlar a od 1.9. je 
administrací pověřen farář Petr Peňáz.
V Lozicích byla na další období do 
31.10.2019 zvolena jáhenka Rut Kučerová.
Svědky slibů nově zvolených presbyterů 
jsme byli v Brandýse n.O. a v Bučině.

● z jednání seniorátního výboru
Vzhledem k tomu, že v tomto roce končí 
šestileté období, na které byl zvolen 
seniorátním kurátorem presbyter Milan 
Chyba, listopadový konvent bude volební. 
Vyzýváme staršovstva k zasílání návrhů 
jmen kandidátů na tuto funkci. 
SV připravil volbu seniorátního jáhna 
Michala Brandy na další tříleté období a 
synodní rada udělila pokyn k volbě, která 

bude také při jednání listopadového 
konventu. 
SV nedoporučil žádost Pavla Hejzlara o 
zachování osvědčení o způsobilosti k 
ordinované službě faráře v ČCE a synodní 
rada mu k 1.9. tuto způsobilost odňala. 
Příští setkání SV bude 19. září.

● ze synodu 
Na staršovstvech, prosím, věnujte  
pozornost dopisu synodního seniora k 
usnesení synodu č. 31. Vyzýváme kurátory 
a kurátorky, aby se vždy postarali o řádné 
proplacení cestného výpomocným 
kazatelům, kteří u vás vedou nedělní 
bohoslužby. (Výpomocnými kazateli jsou: 
členové církve, kteří byli k této službě 
ordinováni; a také ordinovaní učitelé 
theologie, bývalí faráři a farářky, jáhnové a
jáhenky, kaplani a kaplanky se zachovanou
způsobilostí k ordinované službě.)
Dále se na staršovstvech věnujte  
vyhlášenému řízení o změnách CZ. Viz 
sborové zásilky 6/2018 a 7/2018. 

● pozvání do Chrudimi 
neděle 16. září v 16.00 - beseda s účastníkem 
lurdské poutí ing Milošem Láškem - Pouť do 
Lurd s Maltézskými rytíři
neděle  30.9.  v  16.00  -  přednáška  Jiřího
Motyčky  na  téma:  Martin  Lupáč  – husitský
diplomat a chrudimský kazatel

● pozvání do Horní Čermné
neděle 2.září – den otevřených setkání: 
Jan Dus od 13.30 o misích s Lékaři bez hranic,
film ze Žampachu, od 16h vernisáž obrazů a
knížek Hanky Voříškové

S přáním Pokoje. Jakub Keller
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