Poděbradský seniorát – informace
září 2012
* 24. července převzal ve sboru v Kovánci administraci farář Emanuel Vejnar z Lysé nad Labem.
Předal mu ji k datu 1. srpna farář Václav Hurt. Předání se účastnili farář Josef Kejř, který v Kovánci
působí ve funkci jáhna, kurátor sboru Jan Šimonek a senior Miroslav Pfann.
* 27. července byl ve sboru Chleby zvolen jáhnem na 33% do 31. 7. 2013 bratr Ing. Bc. Miroslav
Německý. 31. července se bratr Miroslav Německý dožil 80 let. Přejeme mu mnoho sil od Pána
Boha a děkujeme mu za velmi obětavou službu, kterou v našem seniorátě koná.
* 1. srpna zemřel ve věku 78 let bratr Vlastimil Hajský. Bratr Vlastimil Hajský byl v letech 1983
– 1997 kazatelem sboru v Chlebích. Před tím byl kurátorem poděbradského sboru. Rozloučili jsme se
s ním v širokém seniorátním a církevním společenství v evangelickém kostele v Poděbradech dne
18. srpna.
* 10. srpna se uskutečnilo předání sboru v Mladé Boleslavi. K 1. září se stal administrátorem sboru
Jan Kašper, farář z Brandýsa nad Labem. Předání se zúčastnili kurátorka sboru Dana Švejdarová
a senior Miroslav Pfann. Dosavadní mladoboleslavský farář Václav Hurt k 1. září nastoupil
ve sboru v Litomyšli. Přejeme bratru faráři i jeho ženě dobrý začátek a radostnou práci v novém
sboru. Děkujeme Václavu Hurtovi za mnoho let působení v Mladé Boleslavi a v poděbradském
seniorátu. Za seniorát jsme mu vděčni za jeho výrazné a zároveň přátelské spoluvedení našeho
evangelického společenství ve funkci konseniora.
* 1. září nastupuje na funkci náměstka seniora první náhradník farář Martin Zikmund z Libice
nad Cidlinou.
* Na sobotu 8. září se od 9.30 připravuje Polabská seniorátní pouť v Poděbradech s tématem
„Respektovat a být respektován“. O výchově a mezigeneračních vztazích založených na
vzájemném respektu promluví a rozhovor povede farář a psycholog Ivan Ryšavý z Kroměříže.
Odpoledne uvidíte divadelní představení skupiny „Bilbo compagnie“ „Staré a nové příběhy
barona Prášila“. Dopoledne bude připraven samostatný program pro děti. Podrobný program byl
rozeslán do sborů a je na internetových stránkách našeho seniorátu podebradsky-seniorat.evangnet.cz
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 10. září v 19.00 v Libiši.
* Pastorální konference bude v úterý 11. září v 9.00 v Českém Brodě. Bohoslužby
s vysluhováním Večeře Páně bude mít Marek Lukášek. Hana Pfannová bude mít program na
téma: Šestnáct týdnů v Heidelbergu, zisky a objevy.
* V sobotu 15. září od 14.00 a v neděli 16. září dopoledne proběhne setkání ve sboru v Kutné Hoře
a na zřícenině hradu Sion setkání organizované seniorátním odborem mládeže. Program dodá SOM
a vyvěsí na podebradsky-seniorat.evangnet.cz
* Připomínáme, že 3. listopadu se v Libiši bude konat konvent poděbradského seniorátu.
V červencovém zpravodaji jsme poslali návrh na rozdělení celocírkevních i seniorátních repartic
pro rok 2013. Věříme, že jste mu věnovali pozornost. Čekáme do 9. září připomínky. Předseda
konventu Martin Fér poslal 5. července dopis, v němž staršovstva požádal o splnění 4. úkolů.
1. zkontrolovat platnost mandátů poslanců konventu, 2. sdělit jména kazatelů, sborových pracovníků
a vdov po kazatelích, kteří zemřeli v době od minulého konventu, 3. sdělit návrhy k projednání na
konventu či na synodu, 4. navrhnout jména kandidátů na náměstka seniora a synodála z řad kazatelů,
kteří budou na konventu voleni. Vše posílejte do 1. října na adresu martin.fer@evangnet.cz.
Podrobnosti jsou v dopise.
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Pozvání do sborů:
* Kolín. V neděli 23. září se v Kolíně bude konat sborový den. Hostem bude Prof. Ing. Jakub
S. Trojan. V 9.00 povede bohoslužby a 14.00 bude mít přednášku na téma: „Služba církve obci, ve
které žije.“
* Staršovstvo sboru ve Zruči nad Sázavou připravuje sborový den v neděli 16. září od 14.00. Káže
kazatel Církve bratrské z Vlašimi Jan Lukl. „Srdečně, bratrsky a sestersky, vás zveme - dnešní
i dřívější členy zručského evangelického sboru a všechny další přátele ze sborů Poděbradského
seniorátu i odjinud.“

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2012:
28. – 30. 9.
7. 10.
14. 10.
3. 11.

celocírkevní sjezd mládeže v Šumperku
instalace Václava Hurta v Litomyšli
ordinace presbyterky Dagmar Férové z Lysé nad Labem a presbytera
Miroslava Zelinky z Kovánce, v 14.30 v Lysé nad Labem.
konvent v Libiši

Další pastorálky v prvním pololetí. 9. 10. Libice nad Cidlinou, kázání na Den reformace Kateřina
Roskovcová, bonus Jaroslav Fér, host Gerhard Reininghaus – Českobratrská církev evangelická
v aktuálním domácím i zahraničním ekumenickém kontextu; 13. 11. Velenice, adventní kázání
Helena Junová, bonus Emanuel Vejnar, host Marta Procházková – Toleranční modlitebny na
Vysočině (Jak tato dějinná epocha evangelické církve k nám promlouvá ve své architektuře); 11. 12.
Mělník, vánoční kázání Jaroslav Kučera, bonus Jan Kašper, host Blahoslav Hájek – Mýtus
u Slavomila Daňka; 8. 1. Brandýs nad Labem, křestní kázání Martin Fér, bonus Michal Šimek, Aleš
Pištora – Fides et ratio.
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