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Poděbradský seniorát – informace 

červen 2013 
* 30. 5 – 2. 6. probíhá v Praze 2. zasedání 33. synodu ČCE. Náš seniorát zastupují Pavel Pistor 

(seniorátní kurátor), Miroslav Pfann (senior), Martin Fér (farář z Poděbrad), Helena Exnerová 

(presbyterka z Poděbrad). Při úvodních bohoslužbách ve sboru na Vinohradech v 18.30 budou 

představeni ordinovaní presbyteři Dagmar Férová z Lysé nad Labem a Miroslav Zelinka z Kovánce. 

 * 8. – 9. června od 14.00 v Libici nad Cidlinou připravuje seniorátní odbor mládež setkání pro mladší 

mládež a konfirmandy.  „Máme pro vás připraveno povídání s Hankou Pfannovou. Půjdeme společně 

na výlet, budeme se seznamovat s okolím a novými lidmi, zpívat u táboráku a zažívat spolu 

dobrodružství.“ 

* V neděli 9. června od 14.00 bude v Kolíně seniorátní den rodiny. Hostem bude Lenka Ridzoňová, 

farářka z Prahy-Střešovic, s pobožností pro všechny na téma: Vzkříšený Ježíš u svých učedníků. Pro 

dospělé připraví program na téma Smrt, nebe a andělé v dětské beletrii. Program pro děti připraví 

mládež. Po svačině uslyšíme „Příběh v podání vypravěče Martina Haka.“ 

* Pastorální konference bude v úterý 11. června v 9.00 ve Mšeně. Bohoslužby s večeří Páně a kázání 

k 1150. výročí cyrilometodějské misie si připraví Miroslav Německý, O osudech evangelických 

selských rodů v Mělnickém Vtelně v době kolektivizace bude hovořit Michal Šimek a Jan Mašek. 

* Seniorátní vzdělávání pokračuje opět v Nymburce v sobotu 15. června 2013. Dr. Pavel Hošek z ETF 

UK promluví na téma: Evangelium v postmoderním světě. Začátek v 9.00. Jsou zváni i další zájemci ze 

sborů i z ekumeny. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 17. června v 15.30 v Poděbradech. Od 18.00 

bude společná schůze seniorátního výboru a předsednictva konventu. 

* Jeronýmova jednota. Do 1. června je třeba nahlásit výsledky sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar 

lásky Dagmar Férové: dagmar.ferova@seznam.cz, tel. 773 911 133. Peníze ze sbírky darů odešlete ihned 

na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní symbol  914100xxxx (evidenční číslo sboru). Seniorátní 

shromáždění JJ se uskuteční v neděli 23. června ve Mšeně. Každý sbor na něj vyšle svého zvoleného 

poslance. 
 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013: 

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 v Jindřichově Hradci 

2. 11.  konvent poděbradského seniorátu v Libici nad Cidlinou 

 

Pozvání do sborů 

* Velenice. V sobotu 1. června 2013 v 17.00 bude v kostele ve Velenicích charitativní koncert dětského 

pěveckého sboru Iuventus gaude, nositele dvou zlatých medailí z World Choir Games 2012 v USA. Výtěžek 

z koncertu bude použit na obnovu interiéru velenického kostela. 

* Kutná Hora. Ve čtvrtek 6. června 2013 v 17.00 ve sborovém sále ČCE promluví Dr. Jiří Just 

z Filosofického ústavu Akademie věd na téma: 400. výročí posledního vydání Kralické bible.  

* Zruč nad Sázavou. V neděli 16. června 2013 v 14.00 sborový den. „Tentokrát jsme pozvali 

administrátora našeho sboru, b. faráře Jaroslava Féra z Kutné Hory. Zveme vás do společenství našeho 

sboru: slyšet dobrou zprávu = evangelium // mít příležitost hovořit s druhými / možnost setkat se se známými / 

i navázat nové kontakty.“  

* Brandýs nad Labem. Ve čtvrtek 20. června 19.00 se v evangelickém kostele sv. Petra na vyšším hrádku 

uskuteční program k jubileu 400 let bible kralické „Dědictví a odkaz dnešku“. Výklad evangelického 

faráře Jana Kašpera bude spojen s výstavkou k jubileu, o Bibli a jejích překladech. Návštěvníci uvidí 

originál Svatováclavské Bible, jezuitského díla navazujícího na Bibli kralickou. 
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