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* 2. listopadu se v Libici konal konvent Poděbradského seniorátu. Konvent zvolil nového seniora, 
kterým se stal farář poděbradského sboru Martin Fér. Druhým náhradníkem seniorátního výboru z 
řad  kazatelů  byl  zvolen  farář  Marek  Lukášek z  Českého Brodu.  Do  představenstva seniorátní 
Jeronymovy jednoty byli  zvoleni  Pavel  Kubíček z  Poděbrad a  Ondřej Žežula z Brandýsa,  za 
náhradníky pak Vlastimil Plch z Bošína a Tomáš Vanča z Kolína. Konvent projednal zprávy o životě 
seniorátu a o práci seniorátního výboru a jeho odborů, rozhodl o reparticích a rozpočtu seniorátu. V 
příloze těchto informací najdete zprávu končícího seniora Miroslava Pfanna, rozpis repartic, úvodní 
pobožnost bratra Kozlíka ze Mšena a přehled usnesení konventu. To vše naleznete i na seniorátním 
webu: http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz
* Dosavadní senior Miroslav Pfann se rozhodl do dalšího volebního období na seniora nekandidovat. 
Za jeho práci v seniorátu mu patří velký dík a přání zdaru do další práce.

* 1. prosince vstupujeme do adventu a zároveň proběhne instalace faráře Ondřeje Zikmunda za 
kazatele sboru v  Kutné Hoře. Bohoslužby s instalací začnou v 15 hodin v evangelickém kostele 
v Kutné Hoře, Jiřího z Poděbrad 308.
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince od 14.15 v Poděbradech
*  Pastorální  konference bude  v úterý  10.  prosince  na  Mělníku. Kázání si  připraví  Miroslav 
Frydrych.  Hostem bude  Alain  Cleyssac  a  promluví  na  téma:  "Komunita  Chemin  Neuf,  její 
poslání, důrazy a spiritualita" 
*  Vánoční  mládež  poděbradského  seniorátu  se  uskuteční  v  pátek  13.  prosince  od  18  hodin 
v Poděbradech.

Pozvání do sborů
* neděle 1.12. - adventní koncert skupin "Lážo plážo" a "Passage", Lysá nad Labem, kostel 19,00. 
Vstupné 80 Kč
* sobota 7. 12. - adventní koncert Jaroslava Hutky, evangelický kostel ve Mšeně od 17 hodin
* středa  11.12 Maraton psaní  dopisů -  večer  Ekklésia  s  Martinem Balcarem o  práci  Amnesty 
International a jejích projektech na pomoc nespravedlivě stíhaným.  Poděbrady, sborový sál  od 19 
hodin
* neděle 15.12 Lysá nad Labem, bohoslužby s doprovodem sborového orchestru, kostel 9,00
* neděle  15.12. Benefiční koncert Pěveckého sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad pro  Středisko 
Diakonie ČCE v Libici nad Cidlinou. Evangelický kostel v Poděbradech od 18 h.
* neděle 22.12. Lysá nad Labem, vánoční divadlo mládeže a dětí "Vzhůru za hvězdou", kostel 9,00

Další informace
* Věnujte prosím čas rozhovoru o budoucnosti sboru (viz. sborová zásilka z 2.10. 2013) a výběru 
možného modelu  budoucího financování  církve.  Výsledky rozhovoru  bude potřeba  seniorátnímu 
výboru sdělit do konce ledna.  
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