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Čas prázdnin bývá obvykle  méně inspirativní,  co se týká  podkladů pro seniorátní  informace.  Vzhledem k
husovskému výročí bude letošek trochu výjimkou.  Přijměte tedy tyto informace jako pozvánku na širokou
paletu akcí a programů souvisejících s tímto výročím. Ale nejen jím! A dobře si odpočiňte.

*  Do  Mělníka  zvou  na  slavnostní  odhalení  pamětní  desky  Prof.  ThDr.  Františka  Žilky.  Ve  čtvrtek
2. července od 16 hodin  u Žilkovy vily (Nová ulice 204) a poté k přednášce Jana Kašpera „Husův přínos
tehdejší i dnešní společnosti“ od 16.30 v Husově domě.
* Do  Velimi zvou v sobotu 4. července od 14 hodin  na přednášku velimského rodáka Stanislava Kubína
s titulem „Hus trochu jinak“.

* Na představení Alfréda Strejčka a Margot Koláčkové zvané Mistru Janovi s láskou zvou do Jubilejního
chrámu Mistra Jana Husa v Pečkách v sobotu 4. července od 19 hodin.
*  V  Lysé nad Labem  Husovo výročí  oslaví  5.  července  v letním kině  v  zámeckém parku  od 18 hodin
koncertem Spirituál Kvintetu a přednáškou Jana Schneidera na téma „Husova třetí cesta“.

* Husovská slavnost v Libici bude 6. července od 17 hodin v kostele.
* V Kutné hoře budou slavnostní ekumenické bohoslužby 6. července od 18 hodin.

* Do Velimi zvou ještě 6. července na Prezentaci varhan v podání Pavla Svobody. Od 16.30. 
* Bohatý program je připraven při centrálních husovských oslavách v Praze 5. a 6. července. Naleznete jej na
stránkách www.hus-fest.eu, v Českém bratru i jinde.

* Letní tábor pořádá seniorátní odbor mládeže od 7. do  14. července - ještě je možno se přihlásit!
* Polabská evangelická pouť se bude konat v Poděbradech 12. září. Nad tématem „Konfirmace včera, dnes
a zítra“ s námi bude mluvit Petr Gallus (jeden z autorů konfirmační příručky „Dvakrát měř, jednou věř“). Pro
starší děti bude připraven workshop s autorkou knihy „H.U.S – Hus úplně světovej“ Klárou Smolíkovou.

* pozvánky k uvedeným akcím naleznete také na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz

Další informace:
Pověřena byla staršovstva v Libiši (jedna polovina – Tereza Prasličková, Lucia Šlechtová, Miloslav Štamfest),
v Kovánci  (Jan Šimonek – kurátor, Mojmír Machač, Marta Holoubková, Miroslav Suchý, Oldřich Šafránek,
Miroslav Zelinka), a  v Českém Brodě  (Petr Hamták – kurátor, Josef Lukáš, Lia Valková, Alena Mandová,
Barbora  Veselá,  Miloš  Wimmer,  Věra Mášová,  Ondřej  Lebeda;  náhradníci:  Jindřich  Běťák,  Iveta  Picková,
Alžběta Čechráková, Petr Brožek).

Jeronýmova jednota:
Ve sbírce darů se v našem seniorátu vybralo 141 812,- Kč a na Hlavní dar lásky 49 683,- Kč.  
V seniorátě  můžeme  rozdělit  jednu  třetinu  prostředků  vybraných  ve  sbírce  darů.  Seniorátní  shromáždění
Jeronýmovy jednoty rozhodlo o přidělení darů takto: Libenice 20 000,- na opravu varhan, Velenice 12 000,- na
opravu varhan, Bošín 15 000,- na umoření dluhu u JTD, kovánecká žádost o 110 000,- na opravu kanalizace,
podlah a oken byla odeslána do celocírkevní Jeronýmovy jednoty.

7. -14. 7. - Letní tábor (mládež)
12. 9. - Polabská evangelická pouť v Poděbradech
19. – 20. 9. – Sion 
2. - 4. 10. - Sjezd mládeže v Litoměřicích
30. 10. – 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
7. 11. - konvent Poděbradského seniorátu
11. – 12. 12. - Vánoční mládež
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