
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
duben 2019

● Pastorální konference 
pondělí 1.4. od 9h v Dvakačovicích
kázání: Anna Lavická
téma: Jan Lavický: Aktuální společensko-
etická témata a vztah členů ČCE k nim 

● Mládež 
12.-14. dubna – Seniorátní dny mládeže 
v Čáslavi

● Ze seniorátu
Jsme rádi, že se Jan Plecháček úspěšně 
uzdravuje a nabývá sil. 
Zde jeho poděkování: Milí bratři a sestry ve 
sborech našeho seniorátu, chci mnohokrát 
poděkovat za podporu, které se mi po mé 
autonehodě z mnoha stran dostalo. 
Autohavárie, kterou jsem díky velké Boží 
dobrotě přežil bez zásadních a nevratných 
zdravotních škod, mi kromě nutnosti léčení 
přinesla ono setkání s Božím slitováním a pak 
také zkušenost s velkou solidaritou dobrých 
lidí kolem mě. Děkuji za vaše modlitby, za 
telefonáty, emaily a také za nemalou finanční 
podporu, kterou jsem díky vašim darům do 
sbírky vyhlášené seniorátním výborem mohl 
využít jako pomoc při koupi jiného auta.
S vděčností Jan Plecháček 

Instalace seniorátního kurátora Milana Chyby
proběhne v rámci setkání kurátorů našeho 
seniorátu, které je plánováno na sobotu 8.6. do
České Třebové.

28.dubna od 10h seniorátní rodinná neděle ve 
Džbánově. Bohoslužby pro děti i dospělé, 
pestrý program pro všechny generace. 
Připravuje poradní odbor pro práci s dětmi. 

● Jeronýmova jednota
Od Velikonoc do konce května bude ve 
sborech probíhat každoroční sbírka darů 

Jeronýmovy jednoty. Seniorátní 
představenstvo JJ prosí staršovstva, aby i letos 
organizaci sbírky věnovala pozornost.
Žádosti o dary z prostředků Jeronýmovy 
jednoty je třeba odeslat nejpozději 10.5.2019 
na adresu Jana Kubíčka, Jateční 144, 570 01 
Litomyšl, email: jan.kubicek@skm-lit.cz.
Informace k žádostem o dary i ke sbírce darů a
jejímu odvedení dostaly sbory emailem ze 
14.3. 
Seniorátní shromáždění JJ se bude konat v 
neděli 23.6.2019 od 14.30 v Bukovce.

● Ze sborů
V Chocni byla zvolena na další pětileté období
Hana Schusterová. 
V Brandýse n. Orlicí byl na stejnou dobu 
zvolen – tentokrát již farářem – Hynek 
Schuster. 
Ke službě výpomocného kazatele byl v 
Heřmanově Městci povolán Miloš Ferjenčík.
Všem přejeme do jejich služby Boží 
požehnání!

● Pozvánky 
Pardubice
neděle 14. dubna od 17h – koncert
Monika Pultarová – soprán, Jaroslav Pultar – 
trubka, Radka Piskačová - varhany

Vysoké Mýto
neděle 14. dubna od 17h
Slávek Klecandr - recitál

Bukovka
neděle 14. dubna od 17h – koncert
Pěvecký sbor J. B. Foerster Přelouč
 
Přeji pokojné dny a požehnané velikonoční svátky!
František Plecháček
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