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Poděbradský seniorát – informace 

Říjen 2017 

 

  

* Seniorátní výbor se k pravidelné schůzi sejde ve středu 4. října v 18.15 v Poděbradech. 

* Celocírkevní Sjezd mládeže se koná o víkendu 6. – 8. října v Jablonci nad Nisou. Hledejte 

prosím způsoby, jak svou mládež k návštěvě (nejen) této akce povzbudit. 

* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 10. října od 9 hodin v Nymburce. Kázat bude Jan 

Kašper, bonus bude mít Miroslav Pfann a hostem bude PhDr. Jindřich Kabát a přednášet bude na 

téma „Osobnost člověka a duchovní rozměr“.  

* Konvent poděbradského seniorátu bude v sobotu 4. listopadu na Mělníce. 

 

Ze sborů: 

* V Mladé Boleslavi oslaví v neděli 8. října dostavení kostela v Mělnickém Vtelně, počátek výuky 

náboženství v Mladé Boleslavi, založení kazatelské stanice v Mladé Boleslavi, získání havelského 

kostela do pronájmu a otevření nově postavených půdních prostor. Slavit budou od rána do večera, 

více na plakátku na seniorátním webu. 

* Na Mělníce budou slavit „pouze“ 120 let postavení kostela, ale zase budou slavit celý týden od 

8. do 15. října. Více opět na plakátku. 

* Klavírní večer s Danielem Junem pořádají v Kolíně 13. října od 18 hodin. 

* Přednášku „Češi a Němci na Kokořínsku“ můžete navštívit ve Mšeně taktéž 13. října od 18 

hodin na sále radnice na Náměstí Míru. 

* Varhanní koncert Michala Novenka k výročí reformace se bude konat v Poděbradech ve středu 

1. listopadu od 19 hodin. Zazní skladby z období reformace. 

 

Sbory se mohou přihlašovat o prostředky ze seniorátních grantů na rozvoj sborů. Pokyny byly 

odeslány. 

Nezapomeňte včas (do 1. října) odeslat potřebné podklady pro přípravu konventu na adresu předsedy 

konventu miroslav.pfann@evangnet.cz. 

 

 

Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok: 

 7. – 9. 10. - Sjezd mládeže v Jablonci na Nisou 

4. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

10. – 12. 11.  - Podzimní seniorátní dny mládeže 

8. - 9. 12.  - Vánoční mládež 
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