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Poděbradský seniorát – informace 

Květen 2022 

 

 

 

* Pastorální konference kazatelů proběhne 10. května v ODPOLEDNÍCH HODINÁCH v Poděbradech. 

Kázat bude Petr Mazur, bonus bude mít Romana Čunderlíková a na dálku se k nám připojí Alexandra 

Alvarová a bude mluvit na téma: Digitální formy propagandy v 21. století.  

* Seniorátní rodinná neděle bude v neděli 15. května v Kolíně. Program naleznete na letáčku. Během 

bohoslužeb (i pro děti) bude synodním seniorem Pavlem Pokorným instalován Tomáš Fér náměstkem 

seniorátního kurátora.  

* Od 27. do 29. května pořádá mládež odpočinkový pobyt, více informací hledejte na stránkách mládeže 

https://podebradska-mladez.evangnet.cz 

* Přihlašujte se rovněž na letní pobyt mládeže od 6. do 13. srpna v Křížlicích. 

 

Ze sborů: 

* Velimští zvou na akci Velimské s kopce (amatérský závod doma stvořených kár/aut bez pohonu). Více na 

plakátku na seniorátním webu 

* Sbor v Předhradí zve na letní tábor pro děti (22. – 28. srpna). 

 

Z církve: 

* Od 19. do 21. května se ve Svitavách koná synod ČCE. 

* ČCE spolu s metodistickou církví a Evangelickou teologickou fakultou pořádá kurz S dětmi na cestě víry 

pro pracovníky s dětmi v našem prostředí (učitelé nedělky, náboženství a další). Více informací na webu. 

Doporučujeme! 

 

Jeronýmova jednota 

Žádost o dar či půjčku z Jeronýmovy jednoty je nutno odeslat do 31. května 2022 na adresu předsedy 

seniorátního představenstva na předepsaném formuláři, více web https://jeronymovajednota.e-cirkev.cz/jak-

podat-zadost/, kde je ke stažení formulář i s návodem. Adresa předsedy JJ: Pavel Kubíček, Skladištní 25, 

Poděbrady 290 01. Sbory, které v loňském roce dostaly dar, musí zaslat předsednictvu řádné vyúčtování, 

tiskopis je na výše uvedeném webu. Sborové účetní žádám o rychlé dodání výsledků sbírek: Hlavní dar 

lásky a Sbírku darů a to v prvním červnovém týdnu prostřednictvím SMS či mailu (602 372 839, 

pavel.kol.cz) Připomínám, že seniorátní shromáždění bude v Kutné Hoře 19. června 2022. Účast delegátů se 

sborů je žádoucí, případnou neúčast je třeba řádně omluvit s dostatečným předstihem. Pavel Kubíček 

 

 

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

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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