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* V Kutné Hoře 22. září 2013 zvolili nového kazatele Ondřeje Zikmunda. Nastupuje 1. října 

2013. 

* Ve Zruči nad Sázavou byl k 1. říjnu ustanoven nový administrátor Petr Turecký ze Soběhrd. 

S administrací na jeden rok souhlasil seniorátní výbor pražského seniorátu. Předání sboru proběhlo 

26. září 2013 za účasti dosavadního administrátora Jaroslava Féra, nového administrátora Petra 

Tureckého, kurátora sboru Jiřího Kratochvíla a seniora Miroslava Pfanna. Děkujeme bratru faráři 

Jaroslavu Férovi za mnohaletou obětavou službu ve Zruči nad Sázavou. 

* Instalace Jonatana Hudce v Mladé Boleslavi bude v neděli 13. října 2013 v 15.00 v kostele 

sv. Havla. 

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 14. října v 15.00 v Libiši. 

* Pastorální konference bude v úterý 8. října Libiši. Kázání si připraví Jonatan Hudec. Tématem 

ke společné diskusi bude „samofinancování církve“. Diskusi povedou M. Fér a M. Pfann. Prosíme 

kolegy a kolegyně, aby si prostudovali materiály, které k tomuto tématu přišly ze synodní rady. 

* Připomínáme, že 2. listopadu v 9.00 se v Libici nad Cidlinou bude konat konvent poděbradského 

seniorátu. Materiály dostanou konventuálové do konce týdne. 

* Vzdělávání pro zájemce ze sborů i z ekumény pokračuje v Nymburce v sobotu 9. listopadu 

od 9.00. Dr. Jan Roskovec bude hovořit na téma: „Ježíšovy zázraky (podle synoptických evangelií 

+ v Janově evangeliu)“  
 

 

 

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013: 

4. – 6. 10. celocírkevní sjezd mládeže v Jindřichově Hradci 
 

 

 

 

Pozvání do sborů 

* Velenice. V pátek 11. října v 18.00 jste zváni na benefiční koncert Vojtěcha Vrtišky 

„Interpretace slavných děl klasické kytary“. Vstupné dobrovolné bude použito na opravu interiéru 

velenického kostela. 

* Lysá nad Labem. V průběhu října vždy v neděli od 10.30 do 12.00 bude v areálu evangelického 

sboru otevřena výstava „Neučiníš sobě rytiny – Evangelické umění toleranční doby 1781 -1861“ 

Skupiny mohou domluvit prohlídku na čísle 325 551 024. 


