
Poděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické 

Školní 44/1, 277 11 Libiš, podebradsky-seniorat@evangnet.cz  

IČO 65601742, bankovní spojení 66249191/0100 

podebradsky-seniorat.evangnet.cz 

Adresa seniora: Krombholcova 548, 276 01 Mělník, tel. 315622482 

 

Poděbradský seniorát – informace 

duben 2013 
 

* 24. února při sborovém shromáždění v Chlebích byl zvolen na další rok za jáhna Ing. Bc. 

Miroslav Německý. Bylo zvoleno také nové staršovstvo ve složení Eva Blažková, Věra Kotková, 

Božena Soběslavová, Vladimír Šturc, Vladimír Urbánek, Marie Zajíčková, náhradník František 

Šimon. Na první schůzi 5. března byl kurátorem zvolen Vladimír Šturc, místokurátorkou Eva 

Blažková. 14. dubna v 14.30 bude při bohoslužbách staršovstvo pověřeno seniorem a seniorátním 

kurátorem. 

* 10. března byla v Předhradí v opakované volbě zvolena na dalších 5 let farářka Helena Junová. 

* 17. března na výročním sborovém shromáždění v Pečkách bylo zvoleno staršovstvo ve složení 

Naděžda Hauznerová, Aleš Kronowetter, Zdeněk Müller, Zdena Harapesová, Vladimír Otta, Andrea 

Děkanová, Anna Urbánková, Eva Teplá, náhradníci Vl. Urbánek, Dagmar Hauznerová. Kurátorkou 

byla zvolena Naděžda Hauznerová, místokurátorem Aleš Kronowetter. 7. dubna bude při 

bohoslužbách staršovstvo pověřeno. Tím končí působení správní komise v Pečkách. K 1. dubnu byla 

pověřena nová administrátorka v Pečkách farářka Helena Junová.  

* 19. března uskutečnil seniorátní výbor vizitační návštěvu v Předhradí. 

* Schůze seniorátního výboru se koná v úterý 2. dubna v 15.30 v Libiši.  

* Pastorální konference bude v úterý 9. dubna v 9.00 v Lysé nad Labem. Kázání na svatodušní 

neděli si připraví Hana Pfannová. Bonus bude mít Miroslav Frydrych. Hostem bude Štěpán 

Černoušek. Bude mluvit „O dnešním Rusku a včerejších gulazích.“ 

* Vedením komise pro přípravu pastorálek byl pověřen farář Lukáš Ondra. Dosavadní předseda 

Martin Zikmund práci v komisi ukončil. V komisi pokračuje farář Michal Šimek. 

* Farář a náměstek seniora Martin Zikmund 9. dubna nastupuje na studijní pobyt v Heidelbergu 

v Německu, který potrvá do 26. července. Ve sboru v Libici nad Cidlinou bude Martina Zikmunda 

zastupovat farářka Helena Junová. V administrovaném sboru ve Velenicích bude zastupovat farář 

Martin Fér. Po dobu nepřítomnosti Martina Zikmunda ho bude v seniorátním výboru zastupovat 

první náhradnice Helena Junová. 

* 12. až 14. dubna se seniorátní kurátor Pavel Pistor a senior Miroslav Pfann účastní setkání synodní 

rady se seniory a seniorátními kurátory v Janských Lázních. 

* O víkendu 19. – 21. dubna se uskuteční seniorátní dny mládeže v Mělníku na téma „Víra 

různou optikou.“ 

* Evidenční dotazník na evangnetu bylo třeba vyplnit do konce března. Konečný formulář 

vytištěný s podpisy seniorovi dodejte do 9.4.  

* Zápisy z výročních sborových shromáždění seniorovy posílejte také do 9.4. 

* V sobotu 20. dubna v 9.30 se uskuteční prebyterní/seniorátní konference v Nymburce na téma: 

Péče o nemocné v nemocnici a postavení nemocného v našem zdravotnictví. Hosty budou 

nemocniční kaplan a farář Mjr. Pavel Ruml a lékař a kazatel MUDr. Michal Hudcovic.  

 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013: 
24. 5. Noc kostelů 

30. 5. - 2. 6. synod ČCE 
 8. 6.  seniorátní dny mladší mládeže   

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 
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Další pastorálky:   
14. 5. Krakovany, kázání na trojiční neděli Emanuel Vejnar, bonus Helena Junová, host Samuel Burian: Jsme 
děti Země, nebo děti Boží? 11. 6. Mšeno, bohoslužby se sv. večeří Páně (bez bonusu), Michal Šimek: Osudy 

evangelických selských rodů v Mělnickém Vtelně v době kolektivizace.  

 
 

Pozvání do sborů 
* Lysá nad Labem. Na velikonoční pondělí 1. dubna budou bohoslužby v kostele v 9.00 s doprovodem 

sborového orchestru. 
V sobotu 6. dubna je v 17.00 v kostele velikonoční koncert dětského pěveckého sboru z Jablonce nad 

Nisou „Iuventus gaude“. Vstupné 50 Kč, děti a důchodce 30 Kč. 

* Velenický sbor zve na na koncert nazvaný Velikonoční příběh v podání Alfreda Strejčka a Štěpána 

Raka. Uskuteční se v neděli 7. dubna v 16.00 v místním tolerančním kostele. Vstupné dobrovolné - výtěžek 

koncertu bude použit na obnovu interiéru velenického kostela. 

 


