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* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 8. února v Libiši. Kázat bude Miroslav Pfann, bonus 

bude mít Ondřej Zikmund a na téma „Jak je možné přirozeným způsobem vzdělávat děti a mládež“ 

promluví ředitel Gymnázia Paměti národa Salim Murad. 

* Zpívání mládeže pořádané seniorátním odborem mládeže se uskuteční od pátku 11. února 17:30 do 

soboty v Poděbradech. 

* Setkání kurátorů a kurátorek sborů poděbradského seniorátu se bude konat v sobotu 5. března v Lysé 

nad Labem od 9 hodin. Hostem bude církevní právník Adam Csukás, který promluví o vzniku našeho 

presbyterního systému a pozici kurátorů. Poté bude opět příležitost k rozhovoru o tom, co se v našich 

sborech děje. Pokud kurátoři či kurátorky nemohou, vyšlete prosím svého zástupce. Plakátek je na 

seniorátním webu. 

 

 

Organizační: 

Ve sborové zásilce přišly pokyny k vyplňování evidenčních i hospodářských dotazníků, včetně termínů, do 

kdy podklady připravit (evidenční do 28. února,  hospodářský do 31. března). Prosím, přečtěte si průvodní 

informace k jejich vyplňování a předejte informace i svým účetním. V případě nejasností či dotazů se 

neváhejte obrátit na seniorátní výbor či na seniorátní účetní. 

Prosím laskavě všechny sborové účetní, aby poslali analytickou rozvahu a výsledovku za rok 2021, a to v 

termínu do 15. 3. 2022 sestře seniorátní účetní elektronicky na adresu lenka.ondrejova@evangnet.cz. 

Pevně doufám, že nikoho nebudeme muset upomínat. 

Nezapomeňte ani na sborová shromáždění, v některých sborech s volbou staršovstva. 

 

Děkujeme za spolupráci ve věcech, které nás možná tolik nebaví, ale stejně jsou nezbytné a nevyhneme se 

jim. 

 

 

 

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

 

11. – 12. 2. – Zpívání mládeže (seniorátní mládež) 

5. 3.  – Setkání kurátorů 

18. – 20. 3. – Jarní seniorátní dni mládeže 

17. 4.   – Boží hod velikonoční 

15. 5.   – Seniorátní rodinná neděle  

19. - 21. 5.  – Synod (Svitavy) 

27. – 28. 5.  – RelaxMax (mládež) 

10. 6.   – Noc kostelů 

19. 6.  – Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Kutné Hoře 

6. – 13. 8. – Letní pobyt mládeže 

2. – 3. 9. – Setkání mladší mládeže (Poděbrady) 

3. 9.   – Polabská evangelická pouť (Poděbrady) 

23. – 25. 9. – Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Ostravě 

12. 11.  – Konvent 

9. – 10. 12. – Vánoční mládež 
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