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Poděbradský seniorát – informace 

červenec a srpen 2012 
 

* Se zpožděním jsme se dozvěděli, že 25. 3 zvolili ve Velimi nové staršovstvo: členové Dana 

Esterlová, Blanka Kopecká, Jan Radoň, Jaroslav Sixta, Nonna Strnadová, Miloslav Štorek, 

náhradníci: Miloš Vlachý a Václav Škopek. Kurátorkou byla zvolena Blanka Kopecká, 

místokurátorem Jan Radoň. 

* 16. června se v Senicích (sbor Velenice) konala vzpomínková akce „Pocta statečným“ k 70. 

výročí operace Silver A. Silver A byl krycí název zvláštní výsadkové operace připravené exilovou 

československou vládou v Londýně. Setkání se zúčastnili seniorátní kurátor Pavel Pistor a farář 

Martin Zikmund, který si z pověření seniora připravil pro shromáždění pozdrav. Z organizačních 

důvodů nakonec Martin Zikmund nepromluvil. Pozdrav si můžete přečíst na webových stránkách 

našeho seniorátu www.podebradsky-seniorat.evangnet.cz  

* 17. června byl bratr farář Václav Hurt zvolen farářem sboru v Litomyšli. V novém sboru 

nastoupí 1. září 2012.  

* 17. června proběhlo v Lysé nad Labem seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty. Na druhé 

straně zveřejňujeme usnesení tohoto shromáždění. 

* Senior jmenoval k 1. červenci 2012 nového administrátora ve sboru v Pečkách. Stal se jím 

Lukáš Ondra, farář z Velimi. Lukáš Ondra se tím zároveň stal místopředsedou správní komise 

v Pečkách. Dne 28. června 2012 proběhlo předání sboru mezi bývalým administrátorem Markem 

Lukáškem a novým administrátorem Lukášem Ondrou za účasti předsedy správní komise Martina 

Féra, bývalé kurátorky Naděždy Hauznerové a seniora Miroslava Pfanna.  

* 5. – 12. srpna připravuje seniorátní odbor mládeže letní pobyt mládeže v Křížlicích. Téma 

pobytu: Filmové a televizní žánry. Duchovní program bude mít farář Martin Zikmund. 

* Ve dnech 27. – 31. července a 20. – 29. srpna bude mít senior Miroslav Pfann dovolenou. 

V seniorátních záležitostech se obracejte na jeho náměstka Václava Hurta nebo na seniorátního 

kurátora Pavla Pistora. Na oba zástupce seniorátu se obracejte i v případě nedostupnosti seniora, 

když povede sborové prázdninové pobyty dětí nebo mládeže. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 10. září v 19.00 v Libiši.  

* Pastorální konference se uskuteční v úterý 11. září v 9.00 v Českém Brodě. O programu budete 

informování v příštím zpravodaji.  

* Seniorátní výbor s pomocí seniorátní účetní Jany Dobrkovské připravil opět návrh na rozdělení 

celocírkevních i seniorátních repartic pro rok 2013, který je přílohou zpravodaje. Věnujte, prosím, 

návrhu pozornost. Své připomínky nám, prosíme, sdělte do 9. září. 

 

Pozvání do sborů:  
 

Libice nad Cidlinou: 6. července v 10.00 ekumenická slavnost na libickém hradišti u příležitosti 

svátku Mistra Jana Husa. Promluví poděbradský probošt Vladimír Hronek a evangelický farář 

Martin Zikmund. 
Město Lysá nad Labem a FS ČCE pořádají 6. července od 18.00 u příležitosti státního svátku 

slavnost k památce Mistra Jana Husa. Vystoupí Jiří Havelka - starosta města; František 

Šmahel z FF UK a jazzfolková skupina Çava.  

Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská a Církev československá husitská v Kutné hoře 

zvou na ekumenické shromáždění k výročí Mistra Jana Husa, v neděli 8. července v 17.00 

v evangelickém kostele. Promluví evangelický farář Martin Zikmund z Libice nad Cidlinou.  

Kovánec: V neděli 15. července bude v evangelickém kostele v 8:30 kázat synodní senior Joel 

Ruml. Na bohoslužby naváže jeho přednáška na téma „Budoucnost vesnických sborů.“ 

Upřímně zve kovánecké staršovstvo. 

 

http://www.podebradsky-seniorat.evangnet.cz/
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Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2012: 
 

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 
 

 

 

Usnesení seniorátního shromáždění Jeronymovy jednoty v Lysé nad Labem – 17. 6. 2012: 
 

Rozdělení darů ze seniorátní Jeronýmovy jednoty v roce 2012: 

 

Sbor Požadovaná 

částka (Kč) 

Přidělená výše 

daru (Kč) 

Účel Celkový 

náklad (Kč) 

Brandýs 

n/L. 

15 000 12 000 oprava farní zdi (5 000 Kč) a oprava oken 

v kostele (10 000 Kč) 

 20 030 

Mšeno 14 000 10 000 odstranění havarijního stavu kanalizace na 

faře a rekonstrukce podlahy v budované 

kuchyňce na faře  

 18 500 

Předhradí 25 000 0 oprava průčelí modlitebny – popraskaná atika 

z červeného pískovce s bustou M. J. Husa  

 28 000 

Velim 25 000 16 000 nové zastřešení sborových WC a vstupu do 

fary 

250 000 

Zruč n/S. 30 000 18 000 kanalizační přípojka 65 000 

Celkem 109 000 56 000 
(tj. 1/3sbírky) 

  

 

 

Žádosti o dar, které budou poslány do ústřední Jeronýmovy jednoty – určení pořadí: 

 

Sbor Částka 

(Kč) 

Určení 

pořadí 
Účel Celkový 

náklad (Kč) 

Kutná 

Hora 

400 000 2. místo oprava farního bytu (před nástupem nového kazatele) – 

elektroinstalace, ústřední topení, podlahy, rekonstrukce 

koupelny, malování 

460 000 

Velenice 200 000 1. místo oprava kostela - zajištění narušené statiky, oprava krovů, 

střechy, oken, omítek, dveří, odvodnění 

3 935 000 

 


