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červen 2012 
 

* Seniorátní výbor na své schůzi dne 15. května rozhodl jmenovat správní komisi ve sboru 

v Pečkách ve složení: předseda Martin Fér (farář v Poděbradech), místopředseda Marek Lukášek 

(dosavadní administrátor v Pečkách a farář v Českém Brodě), Andrea Děkanová (dosavadní členka 

staršovstva v Pečkách), Pavel Pistor (seniorátní kurátor a kurátor sboru v Libici nad Cidlinou). 

Marek Lukášek dne 29. května zaslal seniorovi žádost o odvolání z funkce administrátora FS ČCE 

v Pečkách a z funkce člena správní komise. Seniorátní výbor se bude žádostí a dalším postupem 

zabývat na své schůzi dne 18. června. 

* 20. května byli pověřeni v Bošíně nový člen staršovstva Jan Pavlíček a dva náhradníci 

Vlastimil Plch mladší a Hana Kubíčková. Pověření provedl seniorátní kurátor Pavel Pistor. 

* 20. května byl v Mladé Boleslavi zvolen v opakované volbě farářem sboru na jeden rok Václav 

Hurt. Volbu vedla náměstkyně seniorátního kurátora Dagmar Férová.  

* 1. června probíhá celorepubliková akce Noc kostelů. Řada sborů v seniorátu se k ní připojila. 

* 7. – 10. června se v Praze koná synod ČCE. Poděbradský seniorát zastupují Pavel Pistor, Miroslav 

Pfann, Helena Exnerová a Václav Hurt. 

* 10. června se v Chlebích uskuteční seniorátní setkání rodičů a dětí. Společné zahájení v kostele 

bude v 14.30. Program pro děti s vyprávěním a hrami je nazván „Dnes budu tvým hostem.“ Pro 

rodiče je připraven program na téma „Sourozenecké vztahy,“ s přednáškou Markéty Čapkové. 

* Ve dnech 11. – 17. června bude mít senior Miroslav Pfann dovolenou. V seniorátních záležitostech 

se obracejte na jeho náměstka Václava Hurta nebo na seniorátního kurátora Pavla Pistora. 

* Pastorální konference se koná v úterý 12. června v 9.00 ve Velimi. Pobožnost a první program 

k tématu „Apoštol Pavel a Řím“ bude mít Jan Kašper. Bonus si připraví Miroslav Frydrych. 

Hostem bude Ivan Odilo Štampach. Promluví na téma: „Perspektivy mezináboženského a 

ekumenického dialogu.“ 

* 17. června se v Lysé nad Labem uskuteční seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty. 

Shromáždění začíná společnými bohoslužbami v 9.00. 31. května byla ukončena sbírka darů JJ. 

Peníze odešlete na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní symbol 914xxxx (evidenční číslo 

sboru). Výsledky sbírky nahlaste do 1. června Dagmar Férové dagmar.ferova@seznam.cz, tel. 

773 911 133. Žádosti o dar z JJ byly uzavřeny 31. května. Kdo obdržel dar od seniorátní Jeronymovy 

jednoty v minulém roce, měl poslat Dagmar Férové informaci o jeho využití do 31. května. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 18. června v 14.30 v Mladé Boleslavi.  Od 

16.30 se uskuteční v Mladé Boleslavi společná schůze seniorátního výboru a předsednictva 

konventu. 

* Připomínáme, že farář Martin Fér vytvořil pro náš seniorát webové stránky www.podebradsky-

seniorat.evangnet.cz. Prosím předsedy seniorátních odborů, aby využívali stránky k informaci 

o připravovaných setkáních. Je možné na stránkách uveřejňovat pozvání na sborové akce. Prosíme, 

abyste při plánování sborových akcí sledovali kalendář seniorátních akcí na webu i v tomto 

zpravodaji.  

 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2012 
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 
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