
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
únor 2019

● pastorální konference 
pondělí 4.2. od 9h  v Bukovce
kázání : Jiří Kučera
téma: Jana Hofmanová, Nové bohoslužebné 
formuláře aneb Rozhovor o bohoslužbách a 
jak na něj 

● mládež 
Doporučujeme sledovat nové webové 
stránky, najdete na nich např. pozvání na 
zimní akci do Horní Čermné na 22.-24.února
a další zajímavosti. 
http://chrudimska-mladez.evangnet.cz/

● ze seniorátního výboru
Na dobu studijního volna seniora Jakuba 
Kellera od 1.2. do 30.4. byl do seniorátního 
výboru povolán 1.náhradník František 
Plecháček, můžete se na něj s důvěrou 
obracet ve věcech seniorátních, při 
vyřizování žádostí o dovolenou, zasílání 
informací patřících do tohoto zpravodaje a 
další agendě.  

Jan Plecháček měl 8.ledna při služební cestě 
autonehodu. Moc na něho myslíme s nadějí 
na zdárné léčení a zotavování. Rádi bychom 
také vyslyšeli dotazy těch, kdo se ptali, zda 
mohou nějak přispět na pořízení nového auta
či mobilu. Proto vyhlašujeme dobrovolnou 
seniorátní sbírku na tento účel. Pokud byste 
se k ní chtěli vy nebo kdokoli jiný připojit, 
použijte k tomu číslo seniorátního účtu: 
216603150/0300 a variabilní symbol 12019.

Hledáme dobrovolníka/dobrovolníky, kteří 
by se ujali organizace zářijových pobytů 
pro seniory v Chotěboři od roku 2020 a 
převzali tak veslo od Capouškových. 
Pokud můžete, vyslyšte prosbu, rozhlížejte 
se, nabídněte se sami. Byli bychom moc 
rádi, kdyby tato vzácná setkání mohla 
pokračovat.  

 
● do kalendáře na rok 2019
si můžete poznamenat následující novinky:

17.března ve Vysokém Mýtě od 14h bude 
seniorátní konference s tématem: Rozhovor
nad novou agendou - připravuje poradní 
odbor pro laiky (a ještě rozešle 
samostatnou pozvánku).

28.dubna  bude seniorátní rodinná neděle 
ve Džbánově – připravuje poradní odbor 
pro práci s dětmi. Zároveň bude i malý 
seminář o přípravě a realizaci rodinných 
bohoslužeb – připravuje poradní odbor pro 
laiky.

Ze sborů
● pozvání do Lanškrouna
neděle 3.2. 2019 od 17h
koncert - trubka a varhany
Karel Mužátko a Matěj Bok
evangelický kostel v Lanškrouně

S přáním Pokoje 

Jakub Keller 
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