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Poděbradský seniorát – informace 

březen 2013 
 

* Dozvěděli jsme se, že 2. ledna zemřel bratr PhDr. Vladimír Píša z Opolan. Vzpomínáme na jeho 

dlouholetou službu předčitatele kázání v různých sborech našeho seniorátu. 

* 19. února vykonal seniorátní výbor vizitační návštěvu ve sboru ve Mšeně.  

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 11. března v 16.00 v Libiši.  

* Pastorální konference bude v úterý 12. března v 9.00 v Kolíně. Kázání na Velikonoce si připraví 

Magdalena Ondrová. Bonus bude mít Bohumil Baštecký. Hostem bude Zdeněk R. Nešpor. 

Promluví na téma „Je česká otázka otázka náboženská?“ 

* V sobotu 9. března v Lysé nad Labem v 9.00 se uskuteční setkání kurátorů. Hostem bude 

synodní senior Joel Ruml. Bude hovořit na téma „církevní restituce“. 

* Seniorátní odbor mládeže zvolil na schůzích 25. 11. 2013 v Lysé nad Labem a 16. 2. 2013 

v Kolíně novou předsedkyni Lucii Drahokoupilovou z Libice nad Cidlinou a místopředsedu 

Daniela Zajíčka z Oskořínku.  

* Evidenční dotazník vyplňte, prosím, do konce března dle instrukcí v mailu ze sekretariátu ČCE 

z 13. 2. Konečný formulář vytiskněte v souboru PDF a dodejte podepsaný seniorovi (do 9.4.). 

* Prosíme také, abyste posílali seniorovi zápisy z výročních sborových shromáždění (do 9. 4.). 

* Připomínáme, že od 1. do 10. března je třeba poslat výkazy sborového hospodaření za rok 2012 

a rozpočet pro rok 2013 seniorátní účetní Janě Dobrkovské, elektronicky na adresu: 

jana.dobrkovska@seznam.cz a poštou ve dvou vyhotovení podepsané na adresu: Jana Dobrkovská, 

Nerudova 488, 293 01 Mladá Boleslav. Nezapomeňte, prosím, na výsledovku a rozvahu. Podrobnější 

hospodářské informace najdete v seniorátních informacích z minulého měsíce. 

* Synodní rada vyzývá všechny sbory, aby provedly opětovnou kontrolu, zda v jejich vlastnictví 

nebyl majetek zabavený v době nesvobody a podaly o tom do 28. února 2013 ÚCK (sekretariát@e-

církev.cz) zprávu, a to i v případě, že sbor žádný majetek zestátněný neměl. Podrobné informace jsou 

ve sborové zásilce synodní rady z února 2013.  
 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013: 
20. 4. presbyterní konference v Nymburce - nemocniční kaplan Pavel Ruml 

24. 5. Noc kostelů 

30. 5. - 2. 6. synod ČCE 

23. 6. seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty ve Mšeně 

2. - 9. 8. seniorátní tábor mládeže  

7. 9.  Polabská pouť  

13. - 15. 9. celocírkevní slavnost k výročí vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou 

4. – 6. 10.  celocírkevní sjezd mládeže 

2. 11.  konvent poděbradského seniorátu v Libici nad Cidlinou 
 

Další pastorálky:   
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 do sborů 
* Libiš. V sobotu 16. března v 16.00. Představení divadelní společnosti Kejklíř „Útěk do Egypta přes 

království české“ na motivy knihy Otfrieda Preusslera. 
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