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* Seniorátní dni mládeže proběhnou o víkendu 5. – 7. listopadu ve Velenicích. 

* Pastorální konference kazatelů se bude konat 9. listopadu v Nymburce, kázat bude Petr Mazur, bonus 

bude mít Lukáš Pešout a hostem bude Jana Hybášková, která promluví na téma „Islám a současnost: 

Hrozba nebo výzva?“  

* Konvent poděbradského seniorátu se sejde v sobotu 13. listopadu v Předhradí od 9 hodin. 

* V neděli 21. listopadu v 15 hodin bude farářem sboru v Brandýse nad Labem instalován Petr Pivoňka. 

* Ples poděbradského seniorátu tzv. „Podples“ připravuje mládež na sobotu 27. listopadu v Kutné Hoře. 

* Na první adventní 28. listopadu od 15 hodin bude v kostele u Salvátora v Praze uveden nový 

Evangelický zpěvník. 

 

Ze sborů: 

* V Pečkách 4. listopadu od 18.30 bude vystupovat Slávek Klecandr. 

 

 

Od 1. listopadu nastoupil do sboru v Brandýse nad Labem nový farář Petr Pivoňka. Vítáme ho u nás a 

přejeme, aby se mu zde i s rodinou dobře pobývalo.  

Děkuji všem sborům, konečně se podařilo uspořádat všechna sborová shromáždění a doručit na seniorát 

všechny potřebné dokumenty. Pevně doufáme, že v příštím roce již vše poběží standardně a nepotáhne se to 

celý rok. 

Do konce měsíce listopadu můžete podávat žádosti z programu „seniorátních mikroprojektů“. 

Podrobnosti naleznete na seniorátním webu v nové sekci „Mikroprojekty“. 

V ústřední církevní kanceláři nastoupil nový fundraiser, můžete se na něj obracet se žádostmi o konzultace 

v oblasti dotačních programů: mokrejs(zavinac)e-cirkev.cz, tel 725 533 490. 

Pokud jste ve sboru přišli o dodavatele energií, zkuste se rovněž obrátit na ústředí, celocírkevní energie 

(zejména plyn) jsou levnější než většina ostatních a prozatím stále dodávají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:podebradsky-seniorat@evangnet.cz
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/

