ZPRAVODAJ HORÁCKÉHO SENIORÁTU
ČERVEN 2018
SENIORÁTNÍ RODINNÁ NEDĚLE
17. června v Novém Městě na Moravě
9.00 rodinné bohoslužby
10.30 přednáška P. Svobodové o kyberbezpečí;
(souběžně: hry pro dě*)
11.30 procházka, opékání buřtů a venkovní hry
14.00 Zahradní slavnost:
- Jim a želví housličky
- Taneční a ukulele workshop
- Dárek skřítka Uka
- kavárna pod kaštanem, živá hudba, tvoření
17.00 - předpokládané zakončení
Do středy 13. 6. se hlaste na adrese nove-mesto-namorave@evangnet.cz nebo na tel. 723 055 349).
PASTORÁLKA
• v úterý 5. června v 9.00 v Horních Vilémovicích
Kázání: Hynek Tkadleček, krátký krogram: Ludvík
Klobása, vedení: Jan Keřkovský
hlavní program: Joel Ruml, Jaké je být kazatelem
Ústeckého seniorátu
JERONÝMOVA JEDNOTA
• sbírka darů JJ – peníze prosím pošlete na sen. účet
2201042900/2010
• do neděle 3. 6. pošlete sen. výboru vyplněný
formulář (o výsledku sbírky)
• do 18. června prosím odešlete sen. výboru také
formulář o stavu nemovitosJ a chystaných opravách
• v pondělí 18. června v 17 hodin se sejde v Jihlavě
seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty – sbory
prosíme o vyslání zvolených delegátů
FAJN ZPRÁVA ZE SÁZAVSKÉ FARY
• U Hatajů si pořídili Matyldu a my jsme rádi!
POZVÁNÍ DO SBORŮ
neděle 3. června
• Horní Vilémovice
15.00 beneﬁční koncert (pro Myslibořice a Kálefa):
Dvorkaři a útržky nebeských not

úterý 5. června
• Velké Meziříčí
18.00 večer s hostem Mikulášem Vymětalem, farářem
pro humanitární ak*vity, menšiny a lidi sociálně
vyloučené
neděle 10. června
• Žďár nad Sázavou
18.00 Bohoslužba v Batyskafu
promluví Jan Lavický, hraje Memoryband
• Jihlava
17.30 Něco pro uši, pro oči i pro duši
Drak n´roses: Zajíc v sedmém nebi (loutkové divadlo),
J. Keřkovský: „Boží milost – a co za to?“
sobota 16. června
• Horní Dubenky
19.00 degustační večer (vinařství Špillar)
neděle 17. června
• Velké Meziříčí
sborový den s Lenkou Ridzoňovou
9 bohoslužby, 10.15 Jak vlastně vzniká modlitba?, oběd
• Sázava
Loučení se školním rokem
14.00 Lezecké odpoledne na RozšJpené skále
neděle 24. června
• Myslibořice
14.00 Den Diakonie
• Opatov KVIC
17.00 představení knihy Hledání českobratrského
výtvarnictví, rozhovor s autorem
6.-14. 6. Velké Meziříčí: Evropský fes*val ﬁlosoﬁe "Dějiny
a budoucnost", www.fes*valﬁlosoﬁe.cz
V červenci startuje další ročník Parrésie.
Za seniorátní výbor vám přeju dobrý předprázdninový
čas
Jan Keřkovský

