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V září se opět rozjíždí sborový program a s ním i plno krásných akcí na různých místech, v zářijových 

informacích tedy zejména pozvánky (plakátky k většině z nich naleznete na seniorátním webu 

http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz):  

 

* Seniorátní Setkání mladší mládeže se koná 3. září v Nymburce od 16 hodin. Druhý den se mládežníci 

přesunou na pouť. 

* Seniorátní setkání pro všechny generace nazvané „Polabská evangelická pouť“ se koná v Poděbradech 

v sobotu 4. září od 9.30. 

* Náhradní seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty (na to řádné většina delegátů nedorazila a někteří 

svou nepřítomnost ani neomluvili) se bude konat v rámci Polabské poutě od 11 hodin. 

* Pastorální konference kazatelů se koná v Poděbradech v úterý 14. září od 9 hodin. Kázání bude mít 

Marek Lukášek, bonus Lukáš Pešout a autorské čtení z povídkových knížek i rukopisů s podtitulem „O 

otcích a synech“ bude mít Petr Pazdera Payne. 

* Sjezd (nejen) evangelické mládeže se koná o víkendu 24. – 26. září v Táboře. Podpořte prosím své 

mládežníky v přihlašování a cestě na Sjezd či je dokonce na Sjezd doprovoďte. 

 

Ze sborů: 

* V sobotu 4. září od 19 hodin bude v Lysé koncert skupiny Nsango Malamu. 

* V sobotu 11. září se koná v Libici nad Cidlinou „Slavníkovský den“. Od 14 hodin. 

* V sobotu 11. září bude na Mělníce karáskovský happening „Víno tvé výborné pít mi dej“. Od 14 hodin. 

* Benefiční festival GlorietFest se koná v Poděbradech v sobotu 18. září od 14 hodin. 

* Setkání s novináři z deníku Forum24 bude na Mělníce ve středu 22. září od 18 hodin. 

 

Do sboru v Kolíně nastoupila 1. září nová kazatelka Romana Čunderlíková. Vítáme ji v seniorátu a 

přejeme, ať ji práce v kolínském sboru i v našem seniorátu těší. Sestra Čunderlíková rovněž administruje 

sbor v Libenicích, který se od 1. ledna 2022 stane kazatelskou stanicí Kolína. 

 

Svou kazatelskou službu v Brandýse ukončil ke konci srpna bratr farář Jiří Kvapil a sbor převzal 

administrátor Miroslav Pfann. Děkujeme Jiřímu za práci ve sboru a seniorátu a přejeme mu, ať se mu na 

novém místě daří. 

 

Nová staršovstva byla zvolena ve sborech v Libici, Velenicích, Libiši (polovina) a v Českém Brodě. 

 

 

 

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

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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