
Poděbradský seniorát – informace
květen 2015

Duben byl plný vydařených událostí a setkání ve sborech i na poli seniorátním a před námi je květen, který
skýtá mnoho dalších příležitostí k setkání pro všechny generace. Nenechte je promarněné! 

*  Pastorální konference  kazatelů bude  12. května v Libiši. Kázat bude Míla Hofmanová, bonus bude mít
Martina  Lukešová  a  hostem  bude  Ivan  Landa  z  Filosofického  ústavu  AV  ČR  s  přednáškou  na  téma
„Křesťanský a marxistický atheismus“.
*  Seniorátní mládež pořádá opět  jarní výlet, tentokrát  v sobotu 16. května  a to do Českého ráje. Více na
seniorátním webu nebo na webu seniorátní mládeže (http://podebradska-mladez.evangnet.cz).
* Presbyterní konference bude 23. května od 9 hodin v Lysé nad Labem. Jan Dobeš promluví na téma: Na
čí straně by dnes Jan Hus stál? (český reformátor ve víru dějin 20. století) a Martin T. Zikmund na téma:
„Masarykův Hus“. Následovat bude diskuze a občerstvení. Pozvánka je na seniorátním webu
* Pro rodiny s dětmi je připravena Rodinná neděle 31. května v Libiši. Podrobný program opět na seniorátním
webu. Dopoledne bohoslužby pro děti, pak povídání o kávě a oběd. Odpoledne pak povídání na téma „Nová
média“ s  odborníkem na danou tématiku Josefem Šlerkou, loutkové divadlo.  Během programů pro rodiče
připraveny i dílny pro děti. Neváhejte a přijeďte!

Ze sborů:
* 4. května od 18 hodin mají v Kolíně divadelní představení Norská pohádka, hraje divadlo Buchty a loutky
* 17. května bude v Lysé sborový den s obědem a přednáškou Miroslava Soukupa „Dějiny lyské evangelické
školy“
* 17. května od 14 hodin v kostele v Kovánci bude v rámci připomínky 600. výročí Mistra Jana Husa koncert
mladoboleslavského souboru Gospel Voices.
* 20. května od 19 hodin bude v Poděbradech večer Ekklésia s religionistou Zdeňkem Vojtíškem na téma
„Co je nového na české náboženské scéně“.
* 26. května v Lysé koncert smíšeného pěveckého sboru z Velké Británie Oakville Singers. Pravděpodobně od
18 hodin.

Další informace:
Nová staršovstva byla zvolena ve sborech Mšeno, Velenice, Libice, Kovánec, Český Brod a Libiš. V průběhu
měsíce května a června složí  nová staršovstva sliby a  v příštích seniorátních informacích naleznete jména
zvolených presbyterů a kurátorů.
Ve sboru v Kovánci ukončil službu br. Čestmír Siwek a sbor je od 1. května adminsitrován Jonatanem Hudcem
z Mladé Boleslavi.

Důležité informace k Jeronýmově jednotě:
• Sbírka darů JJ probíhá do 31. května. 
• Výsledky Sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 7. června Pavlu Kubíčkovi kubitchek@iol.cz,  tel. 
602 372 839. Peníze ze Sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní 
symbol  914100xxxx (evidenční číslo sboru).    
• Žádosti sborů o dar z JJ nahlaste do 31. května na adresu kubitchek@iol.cz a zároveň pošlete poštou - ve dvou 
exemplářích. (Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01 Poděbrady). Formulář pro žádosti si můžete stáhnout na této 
internetové adrese: http://www.e-cirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-dary-a-pujcky/index.htm 
• Žádosti o půjčky z Jubilejního tolerančního daru zasílejte (v naléhavých případech v průběhu celého roku) taktéž ve 
dvou exemplářích na stejnou adresu. 
• Sbory, které obdržely dar od seniorátní Jeronýmovy jednoty v minulém roce, žádáme, aby poslaly informaci o jeho 
využití do 31. května (kubitchek@iol.cz). 
• Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 21. června ve Velenicích, bohoslužby začínají v 8:30, shromáždění 
začíná v 10 hodin. Delegáti obdrží pozvánku a program e-mailem na svou adresu nebo na adresu sboru.
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14. - 17. 5. - Synod
16. 5. - Výlet mládeže
23. 5. - Presbyterní konference v Lysé
29. 5. - Noc kostelů
7. -14. 7. - Letní tábor (mládež)
12. 9. - Polabská evangelická pouť v Poděbradech
19. – 20. 9. – Sion 
30. 10. – 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
7. 11. - konvent Poděbradského seniorátu
11. – 12. 12. - Vánoční mládež
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