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Poděbradský seniorát – informace 

Prosinec 2017 
 

 

Na prahu adventu přijměte letošní poslední seniorátní informace. Příští rok v Jeruzalémě! 

 

Ze seniorátu: 

* Vánoční seniorátní mládež bude v pátek 8. prosince od 18 hodin v Mladé Boleslavi. 

* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 12. prosince taktéž v Mladé Boleslavi. Kázat bude 

Jiří Kvapil, bonus bude mít Michal Šimek a hostem bude Jindřich Kabát, který promluví o osobnosti 

člověka a duchovním rozměru. 

 

Ze sborů: 

* Adventní koncert kvarteta Collegium musicum se koná ve Velimi 3. prosince od 14 hodin. 

* Adventní koncert v Libiši v neděli 3. prosince od 17 hodin. 

* Adventní koncert pěveckého sboru Mamáter v Poděbradech ve středu 6. prosince od 18 hodin. 

* Ve sboru v Předhradí mají v sobotu 9. prosince od 15 hodin přednášku psycholožky Noemi 

Matějkové na téma „Jak rozvíjet dětské myšlení“ (metody Reuvena Feuersteina). Od 17 hodin pak 

koncert Jardy Svobody z Trabandu nazvaný „Harmonium a hlas“.  

* „Vánoce po francouzsku“ budou v Pečkách v neděli 10. prosince od 17 hodin. Adventní koncert 

– varhanní a vokální skladby v podání souboru Duae Tastae Cantates. 

* V Mělníce rozhovor na téma Alzheimerova nemoc v rodině. Ve středu 13. prosince od 18 hodin 

v Husově domě. 

 

Pozvánky na akce naleznete na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz Tam 

dávejte a hledejte i ty, které se do seniorátních informací nedostaly. Prosím, abyste je tam dávali pokud 

možno sami. Pozvání, která chcete uveřejnit v seniorátních informacích, zasílejte na adresu seniorátu, 

jinde je možné, že ho (pro účel informací) přehlédnu. 

 

Předsedy poradních odborů prosíme, aby nám do konce roku poslali termínovník akcí, abychom jej 

mohli zařadit do seniorátního kalendáře. 

 

Poradní odbor pro vzdělávání laiků zaslal do sborů dotaz zjišťující zájem o případný vzdělávací kurz 

pro výpomocné kazatele. Jedná se o tříleté vzdělávání v oblastech biblické, systematické, praktické 

teologii a církevních dějinách. Na závěr kurzu je možné vykonat zkoušky a být ordinován 

výpomocným kazatelem (dříve „ordinovaným presbyterem“). To ovšem není podmínkou účasti. Tou 

je spíš zájem hlouběji se vzdělávat ve výše uvedeném. V případě zájmu by kurz začal nejspíše na 

podzim příštího roku a obnášel by jedno měsíční setkání v délce cca 2 - 2,5 hodiny. Prosíme, berte tuto 

výzvu vážně a zapojte se – nebo alespoň dejte vědět a povzbuďte ve svém okolí ty, kteří by mohli mít 

zájem. Potřebujeme ve sborech i v seniorátu takto vzdělané spolupracovníky a výpomocné kazatele! 

V případě zájmu pište předsedovi odboru pro vzdělávání laiků – brandýskému faráři Jiřímu Kvapilovi 

(kvapiljiri@centrum.cz, tel. 326 907 019) – a to do konce roku.  

 

Od nového roku budou všichni faráři, kteří bydlí na faře v místě sboru, platit nájemné (stanovené dle 

směrnice synodní rady v rozmezí 1-3 tis. Kč). V souvislosti s tím dojde ke zvýšení jejich platů, které 

by mělo zvýšené odvody sborům pokrýt (3000,- hrubého). Předpokládáme, že zvýšený příjem, který 

takto sbory získají, využijí zejména na zkvalitnění a udržování farního bydlení. 

 

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

 8. - 9. 12.  - Vánoční mládež 
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