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Poděbradský seniorát – informace 

Duben 2016 

 

 

* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 12. dubna v Brandýse nad Labem. Kázat bude 

Lukáš Ondra, bonus bude mít Michal Šimek a další program bude mít Blanka Rozkošná, která 

promluví o minulosti židovské obce i současnosti brandýské oblasti.  

* Seniorátní dni mládeže budou 22. – 24. dubna ve Mšeně a nesou název „Kolik je podob 

lásky?“  
 

Ze sborů: 

* Ze sborů nemáme žádné informace o chystaných akcích. Kdokoli se však můžete zaregistrovat na 

seniorátním webu a sám přidávat informace o akcích tam (http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz). 

 

Děkujeme, že jste včas vyplnili hospodářské a evidenční dotazníky. Zápisy a další materiály ze 

sborových shromáždění postupně přicházejí. Opakuji informaci, že stačí (všechny) materiály zaslat 

v elektronické podobě na adresu seniorátního výboru. Termín je čtrnáct dní po konání sborového 

shromáždění. Sbory, které volily staršovstvo, zašlou seznam zvolených starších s kontakty (adresa, 

mail, telefon) a s vyznačením funkcionářů a se seniorátním výborem dohodnou slib staršovstva.  

 

Jeronýmova jednota 

Seniorátní představenstvo ještě zašle podrobnější informace, nicméně připomínáme, že právě je čas 

začít konat sbírku darů JJ, která probíhá od Velikonoc do konce května. Prosíme, abyste ji brali 

vážně, je to výraz vzájemné pomoci uvnitř církve a půjčky a dary z těchto prostředků využívá nebo 

chce využívat i mnoho sborů z našeho seniorátu. 

Upozorňujeme, že sbory, které chtějí zažádat o půjčku nebo dar z prostředků Jeronýmovy jednoty, 

tak musejí udělat prostřednictvím seniorátního představenstva Jeronýmovy jednoty (Pavel Kubíček, 

Skladištní 25, 290 01 Poděbrady, kubitchek@iol.cz). Jinudy cesta nevede. K žádosti se posléze 

vyjádřuje i seniorátní výbor. V poslední době jsme byli nuceni z různých důvodů vyjadřovat se 

narychlo po mailové poradě – této praxi se chceme nadále vyhnout, proto upozorňujeme, že je 

kompletní žádosti potřeba posílat včas (minimálně měsíc předem), aby je představenstvo a zvláště 

seniorátní výbor mohl projednat na své řádné schůzi a byl čas vyžádat si případné další informace. 

(To se samozřejmě týká i dalších materiálů ze sborů, ke kterým se má SV vyjadřovat.)  

 

Seniorátní kalendář na letošní rok 2016: 

22. - 24. 4. - Jarní seniorátní dny mládeže 

14. 5.   - Výlet (mládež) 

19. – 22. 5. - Synod 

22. 5.   - Seniorátní rodinná neděle v Předhrádí 

10. 6.  - Noc kostelů 

19. 6.   - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

31. 7. – 7. 8. - Letní tábor (mládež, Křížlice) 

10. 9.  - Polabská evangelická pouť v Poděbradech 

17. – 18. 9. - Sion  

září/říjen  - Podzimní presbyterní konference 

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

5. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

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

9. 12.   - Vánoční mládež 

mailto:podebradsky-seniorat@evangnet.cz
http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz/

