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Poděbradský seniorát – informace 

Léto 2017 

 

Seniorátní informace přicházejí se zpožděním, zato jsou na celé léto a další čekejte na přelomu srpna 

a září. Budete-li ve sborech potřebovat informovat seniorát o nějaké letní akci, pošlete ji na adresu 

podebradsky-seniorat@evangnet.cz a bude předána dál.  

 

* Pastorální konference kazatelů bude 13. června od 9 hodin v Libici nad Cidlinou. Kázat bude 

Michal Šimek, bonus bude mít Lukáš Ondra a hostem bude Pavel Keřkovský.  

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty bude v Nymburce 18. června po bohoslužbách, 

které začínají v 10h. Očekává se přítomnost zástupců ze všech sborů seniorátu (seznam poslanců je 

na seniorátním webu). 

* Prázdninový Letní pobyt mládeže připravuje opět seniorátní odbor mládeže od 28. 7. do 4. 8. 

v Daňkovicích. Podrobné informace přišly do sborů a najdete je na seniorátním webu.  

 

Ze sborů: 

* Ve Velenicích bude koncert dětského pěveckého sboru Juventus, Gaude v neděli 25. června 

od 17 hodin.  

* Ke konci června končí svou službu ve sboru v Libici nad Cidlinou farář Martin T. Zikmund a 

odchází do sboru v Karlových Varech. Přejeme mu, ať se mu a jeho rodině na novém působišti dobře 

daří a děkujeme za jeho službu ve sborech v Libici a Velenicích, i za práci v seniorátním výboru a 

v seniorátním odboru pro vzdělávání laiků. Sbory v Libici a Velenicích bude od července 

administrovat farář Ondřej Zikmund z Kutné hory a místo náměstka seniora převezme do nejbližšího 

zasedání konventu náhradnice Helena Junová z Předhradí. 

 

Upozornění: Polabská evangelická pouť v Poděbradech letos nebude. Namísto toho můžete vyrazit 

na církevní oslavy 500. výročí reformace v neděli 10. září v Ratiboři. Program s pozvánkami přišel 

do sborů. 

 

Byl vyhlášeno druhý ročník Grantového programu ČCE na rok 2018. V prvním ročníku z něj bylo 

podpořeno 44 projektů, několik i v našem seniorátu. Termín přihlášek je do 15. září. Stejně jako loni 

bude vyhlášen i seniorátní kolo grantových výzev pro menší projekty. Přes prázdniny máte příležitost 

zpracovávat své nápady, jak oživit sborový život či rozjet nějakou diakonickou aktivitu a přetavit 

nápady do konkrétních projektů.  

 

Hledáte-li místo, kam jet na rekreaci či sborový pobyt, můžete využít také nabídky našich sborů, 

najdete je na webu http://ubytovani.evangnet.cz, kde můžete také vyhledávat podle různých kritérií. 

 

 

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

18. 6.  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty (Nymburk) 

28. 7. - 4. 8. - Letní pobyt mládeže (Daňkovice) 

10. 9.   - Slavnostní den k 500. výročí reformace v Ratiboři 

16. – 17. 9. - Sion  

 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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