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Poděbradský seniorát – informace 

Říjen 2016 

 

 

Seniorátní informace na říjen přinášejí několik pozvání k dění v seniorátu i jinde, tak snad vás 

alespoň něco navnadí k setkání ve společenství při některé z akcí! 

 

* Seniorátní výbor se k pravidelné schůzi sejde 5. října od 18:15 v Poděbradech. 

* Celocírkevní sjezd mládeže se koná v Třebíči o víkendu 7. - 9. října a věříme, že staršovstva a 

kazatelé svou mládež podpořili k účasti, nebo jí dokonce na Sjezd doprovodili, dovezli apd.  

* Pastorální konference kazatelů bude taktéž v Poděbradech v úterý 11. října od 9:00. Kázat bude 

Jonatan Hudec, bonus bude mít Miroslav Erdinger a na pravoslavného kněze Vladimíra Petřka, 

hrdinu protinacistického odboje, bude vzpomínat jeho dcera Jiřina. 

 

INSTALACE KAZATELŮ 

Příchod nových kazatelů na sbor patří k radostným událostem v životě sboru a instalace je slavnost, 

kdy tuto radost se sborem může sdílet také širší společenství seniorátu. Proto vás zveme k účasti. Je 

to též možnost poznat pohostinství daného sboru   

* Bratr Jiří Kvapil bude instalován za kazatele sboru v Brandýse nad Labem v neděli 9. října 

od 14:30. 

* Bratr Miroslav Erdinger bude instalován za kazatele sboru v Mělníce v neděli 6. listopadu 

ve 14:30. 
 

Ze sborů: 

* Ve Velenicích opravili a znovuuvedli do provozu varhany a zvou na slavnostní bohoslužby a 

varhanní koncert Ladislava Moravetze. Vystoupí též pěvecký sbor ECHO Zlín. Bohoslužby budou 

v neděli 2. října od 14 hodin a koncert od 16 hodin. 

 

Presbyterní konference plánovaná na říjen se nakonec vzhledem k možnostem řečníků uskuteční 

v náhradním termínu v příštím roce. 

Do 16. října máte čas podávat přihlášky do diakonických a rozvojových projektů (včetně 

seniorátních mikroprojektů). Neváhejte!  

Více informací zde: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/611-Prakticke-informace-pro-sbory/index.htm 

(kde jsou aktualizované informace) a na seniorátním webu. 

 

Jako obvykle pozvánky a další informace naleznete na seniorátním webu http://podebradsky-

seniorat.evangnet.cz, kam je můžete i sami přidávat.  

 

 

 

Seniorátní kalendář na letošní rok 2016: 

 7. – 9. 10. - Sjezd mládeže v Třebíči 

15. 10.  - Podzimní presbyterní konference – přesunuta na jaro 

5. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

11. – 13. 11.  - Podzimní seniorátní dny mládeže 

9. 12.   - Vánoční mládež 
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