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* Přicházející krásné počasí můžete využít k Mezigeneračnímu výletu na Sion v sobotu 5. června. Více 

informací na plakátku na seniorátním webu http://podebradsky.seniorat.evangnet.cz 

* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 8. června, tentokrát již běžným způsobem na 

Mělníce. Kázat bude Jiří Kvapil, bonus bude mít Petr Mazur a hostem bude Jan Payne a mluvit bude na 

téma „Filosofie jedinečnosti“. 

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se uskuteční v neděli 20. června ve sboru na Mělníce po 

bohoslužbách, které začínají v 9 hodin. Každý sbor vysílá do shromáždění svého zástupce.  

* Letní pobyt mládeže se koná od 31. 7. do 7. 8. Další informace sledujte na seniorátním či mládežnickém 

webu. 

 

Ze sborů: 

* Na hudební festival „U kostela fest“ jste zváni do Kutné Hory na farskou zahradu v pátek 18. června od 

18 hodin. Vystoupí Severní nástupiště a Původní Bureš. 

* V Libici nad Cidlinou oslaví 125 let kostela. V neděli 20. června. Dopoledne káže Daniel Ženatý, 

odpoledne přednáší Milan Čejka a ohlíží se Daniel Ženatý. 

* Slavnost k památce Mistra Jana Husa chystají v Lysé nad Labem v úterý 8. července od 18 hodin. 

Vystoupí soubor Affetto a promluví Jindřich Halama. 

 

 

Informace Jeronýmovy jednoty: 

Sborové účetní žádáme o zaslání výsledků sbírek – Sbírky darů a sbírky na Hlavní dar lásky nejpozději do 

10. června na adresu předsedy seniorátního představenstva JJ: kubitchek@iol.cz.  

 

Co nejdříve prosím vykonejte odložená sborová shromáždění a patřičné náležitosti odešlete na seniorát 

(ideálně mailem dobře naskenované).  

 

 

 

 

 

Termíny prozatím známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok: 

20. 6.   - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

31. 7. – 7. 8.   - Letní pobyt mládeže 

3. – 4. 9.  - Setkání mladší mládeže (navazuje pouť) 

4. 9.    - Polabská evangelická pouť v Poděbradech 

24. – 26. 9.  - Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Táboře  

29. 10. – 31. 10.  - Podzimní seniorátní dni mládeže 

11. – 12. 12.  - Vánoční mládež 
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