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* Diakonie Střední Čechy slaví 30 let své činnosti ve střediscích Libice nad Cidlinou a Čáslav. V Libici se 

bude slavit 7. října od 13.30 v evangelickém kostele. 

* V neděli 10. října od 14 hodin se v Kolíně koná instalace nové kazatelky sboru Romany Čunderlíkové. 

* Pastorální konference kazatelů bude tentokrát probíhat na Evangelické teologické fakultě v Praze, kde se 

koná sympozium s názvem „Současnost a dějiny náboženské tolerance“. V úterý 12. října od 10 hodin. 

Zvání jsou nejenom kazatelé, ale všichni zájemci o toto téma. ETF UK sídlí v Černé ulici v Praze. 

* Seniorátní mládež pořádá 15. – 17. října společnou mládež se sousedním libereckým seniorátem 

v České Lípě. Název akce je „Herní víkend“. 

 

Ze sborů: 

* V sobotu 2. října od 16 hodin pořádají ve Velimi varhanní koncert. Vystoupí Michal Hanuš. 

* V neděli 3. října od 18 hodin vystupuje v evangelickém kostele v Libiši České filharmonické kvarteto.  

* V neděli 17. října od 17 hodin v evangelickém kostele v Českém Brodě jste zváni na hudebně výtvarnou 

performanci s názvem „Ráj srdce“. Vystoupí chrámový sbor sv. Godharda, Petr Štěpán a Rudolf Kvíz. 

 

Také letos můžete žádat o podporu menších projektů v rámci „Seniorátních mikroprojektů“. Informace a 

žádosti naleznete na seniorátním webu. 

 

Pokud jste tak neučinili, projednejte na staršovstvech co nejrychleji materiál k přípravě konventu, který do 

sborů odeslal předseda konventu Jonatan Hudec (termín je dnes – 1. října) – tak aby mohly být včas 

připraveny konventní materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5. – 7. 11  - Podzimní seniorátní dni mládeže 

13. 11.   - Konvent (v Předhradí) 

27. 11.   - Podples 

11. – 12. 12.  - Vánoční mládež 
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