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* Dne  27. září 2012 ve věku 68 let  zemřel bratr Ing. Josef Šalda. Bratr Šalda byl dlouholetým 
členem staršovstva v Lysé nad Labem, řadu let byl také členem seniorátního výboru poděbradského 
seniorátu. Pohřební rozloučení se konalo v sobotu 6. října v evangelickém kostele v Lysé nad Labem.
*  Od 1.  listopadu dochází  ke  změně  administrátora ve  sboru  v Bošíně,  stal  se  jim  Emanuel 
Vejnar, farář z Lysé nad Labem.
*  3.  listopadu se  v Libiši  od  9.00 bude  konat  konvent poděbradského  seniorátu.  Z  plánované 
přednášky se bratr farář Pavel Ruml omluvil. Budeme volit náměstka seniora a poslance na synod 
z řad  kazatelů.  Konvent  jedná  o  jednotlivých  oblastech  života  seniorátu,  hodnotí  hospodaření 
seniorátu,  rozhoduje  o  rozdělení  repartic,  na  základě  návrhů  ze  sborů  i  z  řad  jednotlivých 
konventuálů rozhoduje o dalším směřování seniorátu. Tisky konventu pro všechny zástupce sborů 
byly rozdány prostřednictvím kazatelů seniorátu.
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 12. listopadu v 15.00 v Libiši. 
* Pastorální  konference bude  v úterý  13.  listopadu  v 9.00 ve  Velenicích.  Adventní  kázání 
si připraví Helena  Junová.  Bonus  bude  mít Emanuel  Vejnar.  Hostem  bude Blahoslav  Hájek 
s přednáškou na téma Mýtus u Slavomila Daňka. (V programu s hostem dochází k výměně.)
*  9. – 11.  listopadu 2012 se uskuteční podzimní  seniorátní dny mládeže v Mělníku s tématem 
„Zázraky“. Hosté Marek Lukášek – Zázraky v Bibli, Zdeněk Susa – Zázrak života. Během setkání 
proběhne volba nového seniorátního odboru mládeže. 
*  Seniorátní  odbor pro práci  s laiky připravil  „pokračování“  vzdělávání  v Nymburce:  v  sobotu 
24. listopadu v 9.00 přednáší  Dr. Jiří Mrázek o Zjevení (v roce 2009 vydala Biblická společnost 
jeho výklad knihy Zjevení). Jsou zváni i další zájemci.
*  Staršovstvům  byl  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.

* Další pastorálky v prvním pololetí. 
11.  12.  Mělník,  vánoční  kázání  Jaroslav  Kučera,  bonus  Jan  Kašper,  host  Marta  Procházková  – 
Průzkum a opravy tolerančních modliteben nejen na Vysočině;  8. 1. Brandýs nad Labem, křestní 
kázání Martin Fér, bonus Michal Šimek, Aleš Pištora – Fides et ratio. 
 
* Pozvání ze sborů
Libiš.  V neděli  4.  listopadu v  17.00  koncert  „Hudba  a  poezie  doby  klasicismu“.  Vystoupí  

Šporkovo trio a Vladimír Kotzy, Jana a David Krausovi (recitace).
Lysá nad Labem. FS ČCE v Lysé nad Labem zve na  sborový den v neděli 11. listopadu 2012 

Hostem bude emeritní synodní senior Mgr. Pavel Smetana. Dopoledne od 9.00 bude kázat 
a odpoledne od  13.30 přednášet na téma  Geniální historik a věřící evangelík František  
Palacký - Otec vlasti.

Kutná  Hora.  Sborový  den  se  synodním  seniorem  Joelem  Rumlem  k  výročí  125  let  
evangelického kostela v neděli 25. listopadu 2012. V 9.00 káže při bohoslužbách, ve 14.30 
bude přednášet na téma: „Evangelium a my – včera, dnes, zítra.“ Následuje beseda.
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