
Seniorátní výbor Západočeského seniorátu Českobratrské církve evangelické v Plzni
http://zapadocesky-seniorat.evangnet.cz/;  IČO: 47724242;  číslo účtu: 800 563 389/0800

Senior: Miroslav Hamari, Anglické nábřeží 13, 301 50 Plzeň, t: 377 327 073, mail: miroslav.hamari@evangnet.cz
Kurátor: Josef Beneš, Na Lukách 4, 312 00 Plzeň, t: 377461917, 602442472, e-mail: jos.ben@seznam.cz

Sdělení z jednání seniorátního výboru konaného dne 15. dubna 2019 v Aši

 Obdrželi jsme od ústředí finanční prostředky na mikroprojekty pro tento rok, a tak je
možno do 31. 5. 2019 podat žádost o podporu na jejich realizaci. V příloze sdělení jsou
detailní pravidla.

 Zveme Vás na seniorátní setkání Jeronymovy jednoty na 15. června od 9.30 do sboru 

v Přešticích (pozvánka je v příloze sdělení) a zároveň

o do  30.  května  2019 zašlete  br.  Lubomíru  Kovářovi  e-mailem

(kovarlub@seznam.cz),  telefonicky,  SMS  (728 317 170)  nebo  poštou  (360  10
Karlovy Vary, Chomutovská 18) tyto údaje:
Počet členů sboru:
Počet dárců:
Počet letáků:
Sbírka darů JJ Kč:
Hlavní dar lásky Kč:

o do 7. června 2019 zašlete vybranou částku daru JJ na účet seniorátního výboru

800 563 389 / 0800, variabilní symbol 600xxxx
Sdělte také jméno delegáta na toto shromáždění.

 Jménem  staršovstva  Korandova  sboru  zvu  zájemce o varhanní  hudbu  a varhany  na
semináře, které pořádáme u příležitosti instalace restaurovaných varhan. Chceme využít
výsledek prací  odborníků varhanářské dílny Dlabal  – Mettler s.r.o.  a dalších varhaníků
a znalců  k uspořádání  tří  setkání  pod  souhrnným  názvem  „Zrození  varhan“.
V následujícím formuláři  (zde) najdete jejich program a můžete se přihlásit.  Semináře
jsou zdarma a lze přispět dobrovolným darem.  Více informací  o projektu restaurování
varhan najdete na stránkách Korandova sboru ČCE v sekci Varhany.

Seniorátní a sborové věci:

 Výroční  sborové  shromáždění  Korandova  sboru  zvolilo  bratra  Miroslava  Hamariho za
faráře na 3 roky, 31. 12. 2022.

 Sestra Majdúchová požádala SR o vydání dekretu volitelnosti.
 Bratr senior požádal o zrušení kazatelských stanic Pernarec, Klatovy.
 Bratr senior se zúčastnil jednání se SR v Bystřici pod Hostýnem s tématem strategického

dokumentu Reformanda 2030. Bratr Beneš se z jednání omluvil.
 Dne 12. dubna 2019 proběhlo setkání s bavorskou církví ve Weissenstadtu, s tématem

církev a turistika.
 Presbyterní  konference  v Novém  Sedle  byla  pozitivně  hodnocena,  rádi  bychom  dále

pokračovali tímto způsobem, po synodu v květnu bude jistě o čem hovořit. 
 Příští jednání bude 20. 5. 2019 v Chrástu.

Z pověření SV sestavil Josef Beneš

https://drupal6.evangnet.cz/node/7
http://www.koranduvsbor.cz/web/cs/zivot_sboru/varhany
mailto:miroslav.hamari@evangnet.cz

