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* 1. srpna nastoupil do sboru v Mladé Boleslavi nový farář Jonatan Hudec. Dosud působil 

v Klášteře nad Dědinou. Vítáme jej i jeho rodinu do seniorátu a přejeme jim všem 

i mladoboleslavskému sboru dobrý začátek a radost od Pána Boha. Děkujeme bratru faráři Janu 

Kašperovi z Brandýsa nad Labem, který mladoboleslavský sbor v uplynulém roce administroval. 

Předání sboru proběhlo 28. srpna za účasti farářů Jonatana Hudce a Jana Kašpera, kurátorky sboru 

Dany Švejdarové a seniora Miroslava Pfanna. 

* Ve sboru v Kutné Hoře kandiduje na nového faráře k 1. říjnu bratr Ondřej Zikmund, absolvent 

letošního ročníku vikariátu. 

* Na sobotu 7. září se od 9.30 připravuje „polabská evangelická pouť v Poděbradech“ (seniorátní 

setkání pro všechny generace) s tématem „Kralická bible“. Pouť zahájí pobožností Martin 

Zikmund, farář z Libice nad Cidlinou. Pozvání přijal učitel Starého zákona na ETF UK, prorektor 

Univerzity Karlovy doc. Martin Prudký. V 10.00 vyslechneme jeho přednášku „Bible kralická – 

její příběh, její teologie.“ Souběžně bude připraven samostatný program pro děti. V prostorách 

poděbradského sboru budeme moci shlédnout výstavu „Neučiníš sobě rytiny“ dokumentující 

evangelické umění doby toleranční.  

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 9. září v 15.00 v Libiši. 

* Pastorální konference bude v úterý 10. září v Českém Brodě. Kázání si připraví Bohumil 

Baštecký. Hostem bude děkan ETF UK Jindřich Halama. Promluví na téma „Konzumní 

společnost.“ 

* Setkání v kutnohorském sboru s procházkou na zříceninu Sion bude letos už od pátku večer 

20. září do neděle 23. září. Seniorátní odbor mládeže rozešle pozvánky s podrobným programem.  

* Připomínáme, že 2. listopadu se v Libici nad Cidlinou bude konat konvent poděbradského 

seniorátu. Přikládáme dopis svolávající konvent i s programem konventu. V červencovém zpravodaji 

jsme poslali návrh na rozdělení celocírkevních i seniorátních repartic pro rok 2014. Věříme, že jste 

mu věnovali pozornost. Čekáme do 8. září připomínky. Předseda konventu Martin Fér poslal 

20. srpna dopis, v němž staršovstva požádal o splnění 5. úkolů: 1. zkontrolovat platnost mandátů 

poslanců konventu, 2. sdělit jména kazatelů, sborových pracovníků a vdov po kazatelích, kteří 

zemřeli v době od minulého konventu, 3. sdělit návrhy k projednání na konventu či na synodu, 4. 

navrhnout jména kandidátů na seniora poděbradského seniorátu, na druhého náhradníka seniorátního 

výboru z řad kazatelů, na dva členy a dva náhradníky seniorátního představenstva Jeronymovy 

jednoty, kteří budou na konventu voleni, 5. projednat návrh na změnu Církevního zřízení § 12 a 26 a 

sdělit stanovisko staršovstva. Vše posílejte do 1. října na adresu martin.fer@evangnet.cz.  
 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013: 

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 

* Opolany. V neděli 8. září v 14.00 se v opolanském kostele bude konat slavnostní shromáždění 

k 120. výročí místního kostela. Kázáním poslouží farář Pavel Dvořáček z Prahy a pěveckým 

vystoupením Novobydžovský chrámový sbor. Hosté ze seniorátu i odjinud jsou srdečně zváni. 

* Libiš. V úterý 24. září v 19.00 v evangelickém kostele se uskuteční varhanní koncert s recitací 

„Petr Eben a Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce“. Varhany Petr Rajnoha, recitace 

Eliška Vondráčková.  

mailto:martin.fer@evangnet.cz

