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Poděbradský seniorát – informace 

Září 2017 

 

Po prázdninách jsou tu opět seniorátní informace: 

  

* Seniorátní výbor se k pravidelné schůzi sejde v pondělí 4. září v Poděbradech. 

* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 12. září od 9 hodin ve Velimi. Kázat bude Jaroslav 

Kučera, bonus bude mít Magdalena Ondrová a hostem budou zástupci seniorátního odboru mládeže, 

se kterými budeme mluvit o práci s mládeží ve sborech.  

* Setkání mládeže na Sionu bude v sobotu 16. září. Podrobnosti s programem došly do sborů, nebo 

je najdete na seniorátním webu. 

 

Ze sborů: 

* V Poděbradech bude 23. září od 14 hodin do večera zahradní rodinný benefiční festival 

Glorietfest – na farní zahradě u altánu Gloriet.  

* Instalace faráře Martina T. Zikmunda v Karlových Varech bude v neděli 24. září. Libický sbor 

vypravuje autobus (odjezd již ráno) spojený s prohlídkou KV. Zájemci se obracejte na br. kurátora 

Pistora (tel. 724 182 016). Autobus vyjíždí z Městce Králové přes Senice, Libici a Poděbrady. 

* 8. října jsme zváni do Mladé Boleslavi, kde oslaví 120 let od vzniku kazatelské stanice. 
Slavnostní shromáždění povede br. synodní senior Daniel Ženatý. V rámci odpoledního programu 

bude také otevřena nová půdní vestavba. 

 

Upozornění: Polabská evangelická pouť v Poděbradech letos nebude. Namísto toho jste zváni 

k účasti na církevních oslavách 500. výročí reformace v neděli 10. září v Ratiboři. Program 

s pozvánkami přišel do sborů. 

 

Byl vyhlášen druhý ročník Grantového programu ČCE na rok 2018. Termín přihlášek je do 

15. září. Seniorátní výbor taktéž vyhlašuje seniorátní kolo grantových výzev pro menší projekty. 

Podrobné informace přijdou do sborů, podmínky budou podobné jako v letošním roce. 

 

Staršovstva dle směrnice a pokynů synodní rady připraví do konce září nové nájemní smlouvy 

s kazateli odrážející skutečnost, že kazatelé za své bydlení budou nově platit nájemné.  

 

 

 

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

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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