
ZPRAVODAJ CHRUDIMSKÉHO SENIORÁTU 
květen 2020

● Pastorální konference 
bude 4. května od 9h v Pardubicích 
host Vítězslav Vurst
téma Doprovázení umírajících 

● Setkání kurátorů a kurátorek
bude 13.6. v České Třebové
brzy přijde i pozvánka s programem

● Seniorátní mládež
- nebude květnové 24h setkání
- bude Prase v Pusté Rybné 26.-28.6.
- bude brigáda ve Sloupnici od 19.7.
- nebude Čáslavský hudební festival

● Setkání pěveckých sborů
bude až na jaře 2021

● Noc kostelů
Termín se přesouvá na 12.6.

● Hlavu vzhůru
Děkujeme vám všem, kdo jste na 
základě výzvy 5 procent a hlavu vzhůru 
či zcela přirozeně navýšili své saláry. 
Udělali jste tak důležité rozhodnutí a 
ulehčili jste svému sboru od některých 
starostí.

● Jeronymova jednota 
Sbírka darů je vyhlášena ve sborech 
celé církve na dobu od velikonoc do 
svatodušních svátků, letos tedy do 31. 
května. Jako přílohu posíláme dopis 
seniorátního představenstva ze 
4.3.2020. 

● THEOFIL
Je kurz pro výpomocné kazatele, který 
vám a dalším zájemcům z vašich sborů
s radostí doporučujeme. Termín 
přihlášek jsme posunuli do 30.6. 
Plakátek posíláme jako přílohu a 
najdete jej také zde: http://chrudimsky-
seniorat.evangnet.cz/

● Konvent
bude mít na svém programu 7.11.2020 
mimo jiné také volbu poloviny 
seniorátního výboru - seniora a 
náměstka seniora. Jejich povolání 
končí  31.12.2020. Prosíme 
staršovstva, aby posílali své návrhy 
kandidátů do konce září předsedovi 
konventu na adresu 
petr.penaz@gmail.com.

● Zprávy ze sborů
V České Třebové nastupuje od           
1. května farář Ivo David, který je 
zároveň farářem v Moravské Třebové, 
vítáme ho do společenství seniorátu.  

Zprávy i ze sborů vhodné ke zveřejnění v 
tomto zpravodaji posílejte do 24. dne v měsíci.

Přeji, ať se můžete těšit z postupného návratu 
do nedělních společenství a ze všech dalších 
setkání tváří v tvář.
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