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Protože již padla kapacitní a „zvuková“ omezení konání bohoslužeb a zůstala jen hygienická (rozestupy 2m, 

respirátory, dezinfekce), doufáme, že se život v našich sborech zase rozeběhne k běžné podobě. A bezpečné i 

proto, že snad již většina z ohrožených členů sborů prošla očkováním. Přeji vám, abyste z možnosti 

obnoveného setkávání měli radost a byli za ni vděčni. 

 

* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 11. května opět prostřednictvím videokonference na 

adrese http://meet.jit.si/podsen. Kázat bude Marie Jüptner Medková, bonus bude mít Pavel Jun host - 

sociolog Ivan Gabal - bude mluvit na téma „Sociologie a náboženství“. 

* Seniorátní mládež pořádá „Vejletění“ v sobotu 15. května, cílem bude Třemošnice a okolí. Více na 

seniorátním webu. 

*Seniorátní rodinná neděle (plánovaná na 16. května) nakonec opět nebude. Vzhledem k předpokládaným 

platným opatřením by se část programu nemohla legálně uskutečnit. Část programu bude přesunuta na 

zářijovou polabskou evangelickou pouť. 

* V pátek 28. května se koná Noc kostelů. 

 

Informace Jeronýmovy jednoty: 

Tak jako každý rok v květnu probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. I když letošní sbírka je zastíněna 

pandemickou situací, věřím, že proběhne stejně úspěšně, nebo lépe, jako v loňském roce, kdy se v seniorátu 

vybralo 147 tisíc. Sborové účetní žádám o včasné zaslání výsledků sbírek – Sbírky darů a sbírky na Hlavní 

dar lásky, nejpozději do 10. června na adresu předsedy seniorátního představenstva JJ: kubitchek@iol.cz.  

Žádosti o dar je potřeba zaslat na formuláři, který naleznete na webu https://jeronymovajednota.cz/ , do 

31. května na adresu: Pavel Kubíček, Skladištní 25, Poděbrady 290 01. Taktéž sbory loni obdarované musí 

zaslat k poslednímu květnu vyúčtování (formulář rovněž na webu). 

Seniorátní shromáždění se uskuteční v neděli 20. června, místo bude upřesněno.  Pavel Kubíček 

 

Seniorátní mládež si na své poradě zvolila nový seniorátní odbor ve složení: Sára Šimková (sbor Mšeno) 

– předsedkyně, Marek Čablík (Kutná Hora), Daniel Vanča (Kolín), Nikol Kopecká (Lysá nad Labem), 

Štěpán Zajíček (Nymburk), Judita Čermáková (Kutná Hora) Náhradníci: Josefína Hudcová (Mladá 

Boleslav), Natálie Frančíková (Poděbrady), Alexandr Koukol (Nymburk). Děkujeme mládežníkům, že se 

chtějí této práce ujmout a přejeme jim pro ni inspiraci a radost z ní. 

 

Seniorátní výbor rozeslal staršovstvům menších sborů seniorátu dopis s výzvou, aby se neprodleně 

věnovaly své situaci a budoucímu výhledu. V nejbližší době očekáváme odpovědi na otázky, které jsme 

položili. V další fázi se obrátíme na větší sbory, aby rovněž ve svých výhledech řešili možnosti spolupráce 

s těmi menšími a společně pak nalezli model, který by lépe odpovídal situaci a možnostem církve v našem 

seniorátu.  

 

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

15. 5.  - Vejletění (mládež) 

20. – 22. 5.  - Synod  

28. 5.   - Noc kostelů 

20. 6.  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

4. 9.   - Polabská evangelická pouť 
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