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* 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. 

* Pastorální konference kazatelů proběhne 8. března od 9 hodin opět v rámci sympozia pořádaného na 

Evangelické teologické fakultě v Praze v Černé ulici. Sympozium nazvané „Volat církev“ je věnováno 100 

letému výročí narození profesora Josefa Smolíka. Program naleznete v kalendáři na stránkách ETF: 

https://web.etf.cuni.cz/ETFN-369.html. Sympozium je samozřejmě otevřené pro širokou veřejnost. 

 

Ze sborů: 

* Do Nymburka vás zvou na neděli 27. března od 14.30 na besedu s Ondřejem Titěrou – náměstkem 

synodního seniora a členem zpěvníkové komise. Program je nazván: "Zpíváme z nového zpěvníku." 

Dozvíte se, jak zpěvník vznikal, podle jakých hledisek se vybíraly písně, jak nově zpěvník používat atd. a 

samozřejmě budete zpívat. 

 

Ukrajina: 

Církev se zapojila do pomoci Ukrajině, ucelené a aktuálni informace naleznete na nové stránce 

https://ukrajina.e-cirkev.cz/ 

 

Organizační: 

Díky všem, kdo v daném termínu vyplnili evidenční  dotazníky, ostatní prosím, aby učinili obratem. Na 

hospodářské máte ještě čas do konce března, výjma výkazů pro seniorátní účetní, kde je termín 15. března 

(elektronicky na adresu lenka.ondrejova@evangnet.cz). 

 

 

 

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

 

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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