
Poděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické 

Husova 141/39, Poděbrady, 290 01, podebradsky-seniorat@evangnet.cz  

IČO 65601742, bankovní spojení 2300812798/2010 
podebradsky-seniorat.evangnet.cz 

 

Poděbradský seniorát – informace 

Prosinec 2019 

 

 

 

* Seniorátní vánoční mládež se koná v Poděbradech od pátku 6. prosince od 18 hodin, přespat je možné 

do soboty. 

* Pastorální konference kazatelů bude 10. prosince v Poděbradech, kázat bude Petr Mazur, v rámci 

bonusu budeme hovořit o návrzích nových bohoslužebných formulářů a hostem bude Tomáš Petráček, který 

promluví na téma „Pohled na současnou katolickou církev“. 

 

 

Ze sborů: 

* V Libiši budou mít 1. prosince od 16 hodin adventní koncert (varhany, žestě, zpěv) 

* Adventní trhy v Předhradí otevírají v neděli 8. prosince v 15 hodin a nakoupit můžete výrobky 

z chráněných dílen z okolí. Od 17 hodin pak bude koncert Zdeňka Hladíka. 

* V Nymburce můžete zavítat na adventní koncert Hlaholu v neděli 8. prosince od 16 hodin, na koncert pro 

trubku a varhany v neděli 15. prosince od 18 hodin a na koncert Suché větve v úterý 17. prosince od 19 hod. 

* V Poděbradech bude koncert pěveckých sborů Kvítek a (We)Květ v sobotu 14. prosince od 16 hodin. 

 

Informace: 

 

Listopadový konvent zvolil (staro)novým seniorem Martina Féra, faráře z Poděbrad. Za člena 

seniorátního představenstva Jeronymovy jednoty byl zvolen Pavel Kubíček, presbyter z Poděbrad a za 

náhradníka Lukáš Pešout, farář z Lysé nad Labem. Poslancem ústředního shromáždění JJ byl zvolen 

rovněž Pavel Kubíček a náhradníkem Jonatan Hudec, farář z Mladé Boleslavi. Miloslava Hofmanová 

byla zvolena seniorátní farářkou na dalších pět let na úvazek 0,6. Ostatní informace z konventu půjdou do 

sborů prostřednictvím „Usnesení konventu“ v nejbližší době. 

 

Prosíme staršovstva, aby dodala výsledky rozhovorů o liturgických formulářích tak, aby seniorátní výbor 

mohl  do konce roku podat sumarizaci těchto rozhovorů synodní radě. 

 

O službu seniorátní farářky žádejte prostřednictvím seniora a s dostatečným předstihem. 

 

Většinu informací naleznete pravidelně na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

6. - 7. 12.  - Vánoční seniorátní mládež v Poděbradech 
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