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Poděbradský seniorát – informace 

květen 2012 
25. března 2012 bylo v Poděbradech zvoleno nové staršovstvo. Členové jsou: Jitka Dubová, 

Helena Exnerová, Jan Hoffman, Pavel Kubíček, Jakub Lounek, Michal Povolný, Ladislav Ruml, 

Vladimír Rudajev, Eva Semecká, Květa Slavíková; náhradníci: Jitka Mičkánková, Lenka Ryglová, 

Marie Svobodová. Na schůzi staršovstva 12. dubna 2012 byl kurátorem sboru zvolen Michal 

Povolný, místokurátorem Pavel Kubíček, pokladníkem sboru Jan Hoffman, účetní Jitka Dubová, 

předsedou staršovstva Martin Fér. 

* 1. dubna byl v Kovánci zvolen za jáhna na třetinový úvazek bratr farář Josef Kejř 

* 29. dubna byla pověřena nově zvolená polovina staršovstva v Libiši: Barbora Blechová 

(kurátorka), Libuše Kirschnerová, Tomáš Lachman (místokurátor), Zuzana Linhartová, Miroslava 

Renková, náhradnice Kristýna Šlajsová. Pověření vykonali náměstek seniora Václav Hurt a 

seniorátní kurátor Pavel Pistor. 

* Sbor v Libiši má nové sborové stránky www.libis.evangnet.cz 

 * Pastorální konference se koná v úterý 15. května v 9.00 v Předhradí. Pobožnost a první 

program k tématu „Apoštol Pavel a Atény“ bude mít Lukáš Ondra. Bonus si připraví Martin 

Zikmund. Hostem bude doc. ThDr. Martin Wernisch z ETF UK. Promluví na téma: Martin Luther 

a jeho čeští předchůdci. 

* V příštím školním roce dochází ke změně v komisi pro přípravu a vedení pastorální konferencí. 

Vedle stávajícího předsedy komise Martina Zikmunda se přípravě a vedení pastorálek bude věnovat 

bratr farář Michal Šimek. Děkujeme bratru faráři Janu Kašperovi, který se dva roky podílel na 

přípravách pastorálních konferencí a přátelsky je vedl. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v úterý 15. května v 14.30 v Choťánkách.  

* Bratr farář Martin Fér vytvořil pro náš seniorát webové stránky www.podebradsky-

seniorat.evangnet.cz. Děkujeme mu. Prosím předsedy seniorátních odborů, aby využívali stránky 

k informaci o připravovaných setkáních. Je možné na stránky uveřejňovat pozvání na sborové akce. 

S technickou stránkou ochotně poradí bratr farář Martin Fér z Poděbrad. Prosíme, abyste při 

plánování sborových akcí sledovali kalendář seniorátních akcí webu i v tomto zpravodaji. Je škoda 

když se setkání zbytečně překrývají. 

* Nymburk. V sobotu 19. května v 10.00 pořádá nymburský sbor hudební seminář s Ladislavem 

Moravetzem celocírkevním kantorem „Zpívejte žalmy našemu králi!“ Na programu je seznámení 

s novými formami žalmových zpěvů připravovaných pro nový Evangelický zpěvník. Jsou zváni 

zpěváci, varhaníci, vedoucí pěveckých sborů, učitelé nedělních škol a každý kdo rád zpívá. 
 

Jeronymova jednota 2012 – termíny a informace 
 Sbírka darů JJ probíhá do 31. května. 

Peníze ze sbírky darů odešlete na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní symbol  

914xxxx (evidenční číslo sboru).     

Výsledky sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 1. června Dagmar  Férové: 

dagmar.ferova@seznam.cz, tel. 773 911 133.  

 Žádosti sborů o dar JJ nahlaste do 14. května na adresu dagmar.ferova@seznam.cz nebo 

zatelefonujte (tel. 773 911 133). Žádosti pak doručte (ve dvou exemplářích) do 31. května na 

adresu Dagmar Férová, Mírová 135, 289 22 Lysá nad Labem. 

 Žádosti o půjčky z Jubilejního tolerančního daru zasílejte (v naléhavých případech  

v průběhu celého roku) taktéž ve dvou exemplářích na stejnou adresu. 

 Vy, kteří jste obdrželi dar od seniorátní Jeronymovy jednoty v minulém roce, pošlete Dagmar 

Férové informaci o jeho využití do 31. května (dagmar.ferova@seznam.cz). 

 Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 17. června v Lysé nad Labem. 

Za seniorátní představenstvo JJ  Dagmar Férová 
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Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2012  
1. 6.  Noc kostelů 

7. – 10. 6. synod ČCE 

10. 6. seniorátní setkání dětí v Chlebích 

12. 6. pastorální konference ve Velimi  

(J. Kašper, Apoštol Pavel a Řím; M. Frydrych, bonus). 

17. 6. seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty v Lysé nad Labem 

5. – 12. 8. letní pobyt mládeže v Křížlicích 

8. 9.  Polabská seniorátní pouť v Poděbradech 

15. – 16. 9. Sion – Kutná Hora 

28. – 30. 9. celocírkevní sjezd mládeže v Šumperku 

3. 11. konvent v Libiši 


