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* 3. listopadu ve věku 92 let zemřel ThB. Jaroslav Vanča. Bratr farář Vanča působil v Kolíně, 

Jasenné a ve Mšeně. Rozloučení s ním se konalo 9. listopadu v evangelickém kostele v Hranicích 

na Moravě. 

* 3. listopadu se v Libiši konal konvent poděbradského seniorátu. Konvent zvolil nového 

náměstka seniora faráře Martina Zikmunda z Libice nad Cidlinou a první náhradnici 

seniorátního výboru farářku Helenu Junovou z Předhradí. Konvent zvolil také nového zástupce 

seniorátu na synod faráře Martina Féra z Poděbrad. Projednal zprávy o životě seniorátu a o práci 

jednotlivých odborů, rozhodl o reparticích pro dalších rok. Usnesení konventu a zprávu seniora 

přikládáme v přílohách. Všechny materiály konventu je možné číst na webových stránkách našeho 

seniorátu podebradsky-seniorat.evangnet.cz. 

* 10. listopadu 2012 při seniorátních dnech mládeže proběhla volba nového seniorátního odboru 

mládeže. Zvoleni byli: Magdaléna Zajíčková, Anežka Belingerová, Daniel Zajíček, Lucie 

Drahokoupilová, Rut Junová, Marek Kubíček, náhradníci: Dominik Bláha, Zuzana Férová, Martina 

Soukupová. Na první schůzi SOMu bude zvolen/a předseda/kyně SOMu a jedná se o kazateli, 

kterého seniorátní výbor spolu s ostatními členy jmenuje do seniorátního odboru mládeže. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 10. prosince v 16.00 v Libiši.  

* Pastorální konference bude v úterý 11. prosince v 9.00 v Mělníku. Vánoční kázání si připraví 

Jaroslav Kučera. Bonus bude mít Jan Kašper. Hostem bude Marta Procházková s přednáškou na 

téma Průzkum a opravy tolerančních modliteben nejen na Vysočině.  

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

sborů a o samofinancování církve.“ Několik sborů dosud neposlalo své stanovisko. Pošlete jej, 

prosíme, obratem současně seniorátnímu výboru (podebradsky-seniorat@evangnet.cz) a ústřední 

církevní kanceláři (sektretariat@e-cirkev.cz). 
* V pátek 14. prosince od 18.30 se v Lysé nad Labem uskuteční seniorátní vánoční mládež. Mládež 

pozvala faráře Jiřího Orta z Prahy Vršovic. Kromě písniček, dárků a cukroví bude možné zažít vánoční 
divadlo místní mládeže. 

 

* Další pastorálky:   
8. 1. Brandýs nad Labem, křestní kázání Martin Fér, bonus Michal Šimek, Aleš Pištora – Fides et 

ratio. 12. 2. Poděbrady, kázání na postní období Lukáš Ondra, bonus Miroslav Německý, host Jan 

Dobeš – Únor 1948 po 65 letech. 12. 3. Kolín, kázání na Velikonoce Magdalena Ondrová, bonus 

Bob Baštecký, host Zdeněk R. Nešpor – Je česká otázka otázka náboženská? 9. 4. Lysá nad Labem, 

kázání na svatodušní neděli Hana Pfannová, bonus Miroslav Frydrych, host Štěpán Černoušek – 

O dnešním Rusku a včerejších gulazích. 14. 5. Krakovany, kázání na trojiční neděli Emanuel Vejnar, 

bonus Helena Junová, host Samuel Burian: Jsme děti Země, nebo děti Boží? 11. 6 Mšeno, kázání 

k 1150. výročí cyrilometodějské misie Martin T. Zikmund – v rámci bohoslužeb se sv. večeří Páně 

(bez bonusu), Michal Šimek: Osudy evangelických selských rodů v Mělnickém Vtelně v době 

kolektivizace.  

 

* Pozvání ze sborů 
Libiš. V neděli 2. prosince v 16.00 adventní koncert. Vystoupí žesťové kvinteto Brass Five, 

sopranistka Lucie Silkenová a varhanice Petra Kunfrontová. 

Mladá Boleslav. Vánoční koncert pěveckého sboru ČCE z Liberce 4. prosince v 19.00 v kostele 

sv. Havla. 
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