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Poděbradský seniorát – informace 

Květen 2016 

 

 

 

* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 10. května v Lysé nad Labem. Kázat bude Lukáš 

Ondra, bonus bude mít Bob Baštecký a historik Petr Morée promluví na téma: Druhý život Mistra 

Jana Husa (Interpretace a pohledy na M. J. Husa od 19. stol.) 

* Mládež pořádá výlet a to na Kokořínsko v sobotu 14. 5. Podrobnosti na plakátku na vaší sborové 

nástěnce, případně na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz 

* Mládež rovněž pořádá pobyt pro mladší mládež (konfirmačního či pokonfirmačního věku) a to 

od soboty 21. května 14.30 do neděle 22. května v Předhrádí. Pokuste se své konfirmandy dovézt! 

* Seniorátní den rodin bude rovněž v Předhrádí a to v neděli 22. května. (Ano, je to možné spojit 

s předchozí akcí a odvézt mládež domů!) Na programu: 9:45 dětské bohoslužby 10:45 procházka 

podél jezera 12:00 oběd 13:00 aktivity pro děti – mládež 14:00: přednáška "Cizinci a my a naše děti" 

- Věra Roubalová (současně mezi 14 - 15 pro děti připravena dílna) 15:30: divadlo Loutky bez hranic 

zahraje "Příběhy malé Lupitiny González". Plakátek snad ještě dorazí. 

 

Ze sborů: 

* Bošínský sbor má nové webové stránky na adrese www.bosinkostel.cz. Novým kurátorem sboru 

byl zvolen bratr Petr Mazur, místokurátorem je br. Vlastimil Plch starší. 

* Sbor v Nymburce nabízí volná místa na táboře pro děti v Daňkovicích od 2. do 9. července 2016. 

Věk dětí 7 – 12, cena 1500,-. Kontaktní adresa: nymburk@evangnet.cz.  

* Ve sborech Předhradí, Mladá Boleslav, Libenice, Kutná Hora byla zvolena nová staršovstva, jména 

presbyterů v příštích informacích. 

 

Jeronýmova jednota 

- Do konce května trvá sbírka darů Jeronýmovy jednoty.  

- Ihned po jejím uzavření (do 5. června) zašlete informaci o výši vybrané částky Pavlovi Kubíčkovi 

na adresu kubitchek@iol.cz nebo na tel. 602 372 839. Zároveň sdělte i výši sbírky Hlavního daru 

lásky z velikonoční neděle. Peníze ze sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky na účet seniorátu 

2300812798/2010, variabilní symbol 914100xxxx (evidenční číslo sboru). 

- Žádosti sborů o dary 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 

- 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 bude v neděli 19. června v Lysé nad Labem. Bohoslužby začínají v 9:00. 

 

Seniorátní kalendář na letošní rok 2016: 
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 

24. – 25. 9. - Sion (změna termínu!) 

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 
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