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* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 9. února opět prostřednictvím videokonference na 

adrese http://meet.jit.si/podsen. Kázat bude Míla Hofmanová, bonus bude mít Marie Jüptnerová a Josef 

Dolista bude mluvit na téma „Pastorální výzvy pro přítomnost“. 

* Setkání kurátorů se bude konat 20. února online na adrese http://meet.jit.si/podsen od 9 hodin. Vedle 

obvyklého sdílení o tom, co nás těší a pálí ve sborech, bude také hostem farář pro menšiny Mikuláš Vymětal. 

Představí svou práci celocírkevního faráře a pak promluví na téma „Ježíš na okraji“. 

 

Ze sborů: 

* V Poděbradech bude Mikuláš Vymětal hostem sborového večera ve čtvrtek 11. února od 20 hodin (na 

adrese http://meet.jit.si/ccepodebrady). 

* V Brandýse nad Labem mají pozvaného Mikuláše Vymětala na čtvrtek 18. února od 19 hodin a i zde 

bude mluvit na téma „Ježíš na okraji“ (10 obrazů Ježíše, mezi nimi třeba Ježíš bezdomovec, Ježíš disident, 

Ježíš cizinec…) Adresa na připojení bude zájemcům poslána před přednáškou (pište si na brandys-nad-

labem@evangnet.cz) 

 

Na začátku roku nás čeká tradiční úřadování. Sestra seniorátní účetní Lenka Ondřejová laskavě prosí, aby jí 

účetní sborů poskytli analytickou rozvahu a  výsledovku za rok 2020, a to v termínu do 28. 2. 2021 (na 

adresu lenka.ondrejova@evangnet.cz).  

Evidenční dotazníky sborů vyplňte dle pokynů z ústředí rovněž do konce února a hospodářské dotazníky do 

konce března. Faráře/farářky a kurátory/kurátorky sborů prosím, aby zajistili, že termíny budou dodrženy a 

nebudeme muset nikoho upomínat. V případě nejasností se na nás neváhejte obracet s dotazy. 

 

Sborová shromáždění – věnujte pozornost pravidelně aktualizovaným informacím z ústředí: 

www.ustredicce.cz pod odkazem „Mimořádná opatření“. Pokud to situace umožní, buďte připraveni 

shromáždění vykonat, pokud ne, předpokládá se, že budou platit obdobné pokyny jako loni. V případě voleb 

je možné též využít volbu na dálku nebo jmenování kazatele synodní radou. 

 

Při přípravě rozpočtů nezapomeňte na to, že koncem roku má vyjít nový zpěvník! 

 

Prosím staršovstva, aby věnovala pozornost dostupnosti informací o aktuálním dění ve sboru. Je překvapivé, 

že některé sbory mají málo nebo nemají vůbec aktualizované webové stránky a nedají se na nich dohledat 

aktuální a konkrétní informace o tom, jak právě teď probíhá sborový život (naštěstí jich je menšina!) 

Kdokoli o nás vyhledává informace na internetu, měl by se „na první dobrou“ dozvědět, jak a kdy se dostane 

na naše nejbližší bohoslužby či jiné sborové aktivity (pokud se tedy nebojíme, že by nám tam chodili lidi...) 

Myslete i na další sociální sítě. O to víc těší, že v některých sborech své weby v poslední době obnovili a 

ledacos se tam dá dočíst! 

 

 

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

 

20. 2.   – Setkání kurátorů  

4. 4.   – Boží hod velikonoční  

20. – 22. 5.  – Synod  

28. 5.   – Noc kostelů 

4. 9.   – Polabská evangelická pouť 
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