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* 1. října nastoupil do sboru v Kutné Hoře nový farář Ondřej Zikmund. Ondřej Zikmund je 

absolventem vikariátu ve sboru Praha Střešovice. Vítáme jej do seniorátu a přejeme jemu 

i kutnohorskému sboru, ať je provází radostná naděje a proměňující Boží moc. 8. října proběhlo 

předání sboru za účasti bývalého faráře Jaroslava Féra, nového faráře Ondřeje Zikmunda, kurátorky 

Marty Ouřecké a seniora Miroslav Pfanna. 

Farář Jaroslav Fér ukončil svoji službu v Kutné Hoře k 30. září. Děkujeme mu za mnohaletou 

službu ve sboru i v seniorátu. Působil v seniorátním výboru i v různých seniorátních odborech. 

Přejeme mu i jeho rodině, aby je Pán Bůh provázel svoji blízkostí v dalším životě i v práci. Bratr 

farář Jaroslav Fér kandiduje nyní na kazatele sboru v Čáslavi. 

* Seniorátní výbor provedl vizitační návštěvy v Kolíně (2. 10.) a ve Velimi (15. 10.). 

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

seniorátu. Budeme volit nového seniora, druhého náhradníka SV z řad kazatelů a seniorátní 

představenstvo Jeronymovy jednoty. Konvent jedná o jednotlivých oblastech života seniorátu, 

hodnotí hospodaření seniorátu, rozhoduje o rozdělení repartic, na základě návrhů ze sborů i z řad 

jednotlivých konventuálů rozhoduje o dalším směřování seniorátu. Tisky konventu pro všechny 

zástupce sborů byly rozdány prostřednictvím kazatelů seniorátu. 

* 8. – 10. listopadu budou v Libiši seniorátní dny mládeže. Téma: „Kdo jsme?“ Hosté Ondřej 

Zikmund, pobožnost a bohoslužby, Jonatan Hudec, Evangelická identita očima teologa, Miroslav 

Soukup – historie, Lucie Fryčová – živé obrazy. 

* 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 v evangeliích“.  

* Schůze seniorátního výboru se uskuteční v pondělí 11. listopadu v 16.30 v Libiši. 

* Pastorální konference bude v úterý 12. listopadu v Kolíně. Kázání si připraví Martin Fér. 

Hostem bude Jiří Lukeš. Promluví na téma: „Ježíš v současném bádání – spor o apokalyptického 

Ježíše.“ 
 

Pozvání do sborů 
* Předhradí. Sborové odpoledne 3. listopadu, v 15.00, 150 let od založení první evangelické školy. Host 

Mgr. Marta Krejčíková, předsedkyně Bratrské školy – církevní ZŠ, zazpívá dětský sbor, výstava 

fotografii a biblí k 400. výročí vydání Bible kralické. 

* Český Brod. V pátek 8. listopadu jste zváni na večer s křesťanským uměním, Ikony. 18.00 výstava ikon. 

19.00 přednáška ikonopisce Bc. Martina Damiána. 20.30 modlitba (kompletář). 

* Libice nad Cidlinou. V neděli 17. listopadu v 14.30 jste zváni na přednášku faráře Jana Čapka na téma 

„Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři (evangelická perspektiva)“. Přednáška se koná na faře v rámci 

připomínky 230. výročí zdejšího tolerančního sboru. 

* Lysá nad Labem. U příležitosti státního svátku si Vás dovolujeme pozvat na „Hovory 

s T. G. Masarykem“. V hudebně literárním představení účinkují Alfréd Strejček, Štěpán Rak, František 

Kreuzmann a Zdeněk Hazdra. Koná se v neděli 17. 1istopadu v 16.00 v evangelickém kostele v Lysé nad 

Labem. Vstupné 50 Kč. 

* Libiš. Ve čtvrtek 28. 1istopadu v 18.00 Martina Renková bude vyprávět o třech měsících v živém museu 

v Beamisch v Anglii. 
 

Nabídka: Bratr farář a bývalý senior Dalibor Molnár vydává sbírku básní „Nad životem i nad světem Bohu 

díky.“  V dopise senioru M. Pfannovi senior D. Molnár napsal: „Jednotlivá veršování jsou provázena citáty 

z bible kralické, které mé verše podnítily. Budu se tak moci aspoň dodatečně zúčastnit slavností určených 

k památce výročí vydání bible kralické, kterých jsem se toužil zúčastnit, ale pro nemoci stáří mi to nebylo 

možné.“ Plánovaná cena je 140 Kč. Výtisky objednávejte na adrese: D. Molnár, Úpická 163. 541 41 Trutnov. 
 

Doporučujeme: Milujte své nepřátele. DVD o Přemyslu Pittrovi a Olze Fierzové s brožurou Pavla 

Kosatíka. Více informací na: dejvice.evangnet.cz. 


