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* 5. prosince 2012 zemřel ve věku 85 let farář Vladimír Taich. Bratr farář Taich působil v Modřanech, 

Libčicích nad Vltavou a Hořátvi. Pohřební rozloučení se konalo 14. prosince v Opatovicích. 

* V minulé zprávě z konventu jsme zapomněli oznámit, že revizory účetnictví poděbradského seniorátu byli 

zvoleni Jiří Šmída z Lysé nad Labem a Lenka Ondřejová z Mělníka. Jejich náhradníci jsou Jitka Češková 

z Poděbrad a Hynek Brynych z Lysé nad Labem. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 7. ledna 2013 v 16.00 v Libiši.  

* Pastorální konference bude v úterý 8. ledna 2012 v 9.00 v Brandýse nad Labem. Křestní 

kázání si připraví Martin Fér. Bonus bude mít Michal Šimek. Hostem bude Aleš Pištora, 

absolvent ETF UK, v současnosti mluvčí pražského arcibiskupství. Promluví na téma Fides et ratio.  

* Prosíme, abyste již pracovali na výkazech sborového hospodaření za rok 2012 a na rozpočtu 

pro rok 2013. Posílejte je v termínu od 1. do 10. března 2013 seniorátní účetní Janě Dobrkovské. 

Posílejte je elektronicky na adresu: jana.dobrkovska@seznam.cz. Současně je pošlete podepsané ve 

dvou vyhotoveních na adresu Jana Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá Boleslav. Patřičné 

formuláře obdržíte ve sborové zásilce ze synodní rady. Společně s vyplněnými formuláři pošlete 

rovněž výsledovku a rozvahu. Doporučujeme, abyste se v případě nejasností obrátili na sestru 

Dobrkovskou. Ráda Vám poradí. 

* V nejbližších dnech obdržíte ze synodní rady nové evidenční dotazníky. Prosíme, abyste je 

vyplnili a odeslali dle instrukcí. 

* Prosíme poradní odbory seniorátu, aby seniorátnímu výboru sdělili, jaké akce a v kterém čase 

plánují. Podle toho sestavujeme plán seniorátních akcí, který v tomto zpravodaji zveřejňujeme. 

* 28. ledna - 1. února 2013 se uskuteční kurz evangelických kazatelů v Praze s názvem KRÁSA. 

Setkání kazatelek a kazatelů bude promýšlet téma z pohledu bible, bude přemýšlet o podobě 

bohoslužeb, o tom, jak se sbory a církev prezentují na veřejnosti, o vzhledu církevních staveb. 

Synodní kurátorka a synodní senior v dopise staršovstvům a kazatelům z 21. listopadu 2011 vřele 

doporučují kazatelům účast na kurzu a staršovstva prosí, aby své kazatele uvolnili a podpořili 

i finančně. V dopise píší: „Kurz se stává místem setkávání a trávení společných chvil v rozhovorech 

a sdílení, tedy toho, co běžný pracovní rok povinností na sborech a v jisté vzájemné oddělenosti v 

takové míře poskytnout nemůže. Mezi účastníky kurzu také pravidelně bývají hosté ze zahraničí a 

duchovní, kteří nastoupili na odpočinek a také setkávání přeshraniční a mezigenerační je něčím, o 

čem věříme, že může přinést mnoho užitečného pro rozvoj Vašich bratří a sester farářů a farářek, 

jáhnů a jáhenek a následně také pro život Vašeho sborového společenství. Již tradičně je kurz 

místem, kde dochází k setkávání s kolegy a kolegyněmi, kteří duchovensky slouží v jiných službách: v 

armádě, ve věznicích, ve zdravotnických zařízeních a tím se mnohdy po celý rok vzájemně zcela 

míjejí. Nemluvě o setkání s nejmladší generací vikářů a vikářek, případně i studentů teologie, kteří se 

také podle svého zájmu některých akcí zúčastňují.“  
 

* Další pastorálky:   
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.  
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