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* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 8. října v 15.00 v Libiši.  

* Pastorální konference bude v úterý 9. října v 9.00 v Libici nad Cidlinou. Kázání na den 

reformace si připraví Kateřina Roskovcová. Bonus bude mít Jaroslav Fér. Hostem bude Gerhard 

Reininghaus. Bude mluvit na téma Českobratrská církev evangelická v aktuálním domácím 

i zahraničním ekumenickém kontextu.  
 

* 3. listopadu se v Libiši bude konat konvent poděbradského seniorátu. Na programu bude 

přednáška Pavla Rumla o práci nemocničních kaplanů. Budeme volit náměstka seniora a 

poslance na synod z řad kazatelů. Staršovstva měla do konce září sdělit předsedovi konventu 

Martinu Férovi (martin.fer@evangnet.cz) své návrhy kandidátů. Ke stejnému datu měla staršovstva 

sdělit Martinovi Férovi své návrhy na konvent nebo na synod, oznámit jména zemřelých církevních 

pracovníků seniorátu a zkontrolovat platnost mandátů svých poslanců na konventu. Své zprávy 

bratru předsedovi konventu jistě už poslali předsedové odborů seniorátu. Tisky konventu budou 

zaslány během týdne e-mailem na adresy sborů a tištěné předány kazatelům pastorálce. 

Konvent se bude také zabývat návrhy změn církevního zřízení. Připravované změny se týkají 

funkčních období členů staršovstev, seniorátních výborů, synodní rady, předsednictev církevních 

shromáždění a dalších volených pracovníků naší církve (viz sborová zásilka ze září 2012). Prosíme, 

aby staršovstva na nejbližší schůzi návrhy změn projednala a výsledky poslala předsedovi konventu. 

* Staršovstvům byl také poslán materiál nazvaný „Rozhovor církve o hospodářské soběstačnosti 

sborů a o samofinancování církve.“ Stanoviska staršovstev je třeba poslat současně seniorátnímu 

výboru (podebradsky-seniorat@evangnet.cz) a ústřední církevní kanceláři (sektretariat@e-cirkev.cz) 

do konce listopadu 2012. 
 

* Bývalý mladoboleslavský farář a náměstek seniora Václav Hurt upřímně zve na svou instalaci 

do Litomyšle. Do služby faráře tohoto sboru bude ustanoven 7. října 2012 v 15.00. 

* O týden později jsme zváni do Lysé nad Labem. 14. října v 14.30 budou synodním seniorem 

Joelem Rumlem ordinováni ke službě slova a svátostí Dagmar Férová, presbyterka z Lysé nad 

Labem a Miroslav Zelinka, presbyter v Kovánci. Máme radost ze sestry Férové a bratra Zelinky, 

kteří se po dlouhém období stanou našimi novými ordinovanými presbytery. Těšíme se, že přijdete 

na tuto seniorátní slavnost.  

* Ve Velenicích se koná v sobotu 20. října 2012 v 16.00 slavnostní benefiční koncert Štěpána 

Raka u příležitosti dokončení první části opravy kostela.  

* 9. – 11. listopadu 2012 se uskuteční podzimní seniorátní dny mládeže v Mělníku s tématem 

„Zázraky“. Během setkání proběhne volba nového seniorátního odboru mládeže. Program rozešle 

SOM. 

* Věnujte pozornost pozvání seniorátního odboru pro práci s laiky: „Po roce „pokračuje" vzdělávání 

v Nymburce: v sobotu 24. listopadu v 9 hodin přednáší Dr. Jiří Mrázek o Zjevení (v roce 2009 

vydala Biblická společnost jeho výklad knihy Zjevení). Zveme i všechny další zájemce, také 

k rozhovoru s b. Mrázkem. Srd zdr  Jaroslav Fér“ 
 
* Další pastorálky v prvním pololetí.  

13. 11. Velenice, adventní kázání Helena Junová, bonus Emanuel Vejnar, host Marta Procházková – 

Toleranční modlitebny na Vysočině (Jak tato dějinná epocha evangelické církve k nám promlouvá ve 

své architektuře); 11. 12. Mělník, vánoční kázání Jaroslav Kučera, bonus Jan Kašper, host Blahoslav 

Hájek – Mýtus u Slavomila Daňka; 8. 1. Brandýs nad Labem, křestní kázání Martin Fér, bonus 

Michal Šimek, Aleš Pištora – Fides et ratio.  
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