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Poděbradský seniorát – informace 

leden 2018 

 

 

* Schůze seniorátního výboru proběhne 8. ledna od 18,30 hodin v Poděbradech. 

* Pastorální konference kazatelů bude 9. ledna v Kolíně. Kázat bude Marek Lukášek, bonus bude 

mít Ondřej Zikmund a hostem bude Adéla Gjuričová, která promluví na téma Obnova svobodné 

společnosti po roce 1989: představy a skutečnost.  

* 15. ledna mají Den otevřených dveří na Evangelické teologické fakultě od 14 do 18 hodin. 

* Pravidelné setkání kurátorů je v jednání, termín se dozvíte co nejdříve. 

 

Začátek roku je spojen s mírně otravnými, leč nezbytnými úkony organizačně – správními. 

Dokumenty, které vám při nich mohou pomoci, naleznete třeba na seniorátním webu. Z ústředí by 

posléze měly dojít pokyny k vyplňování evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření. Potřebujete-li 

pomoc či radu, neváhejte se obrátit na seniorátní výbor či seniorátní účetní. 

 

Jednou z letošních novinek je, že od ledna budou kazatelé bydlící ve farním bytě platit nájem 

(doposud měli pouze přispívat na energie). Nájemné je dané směrnicí synodní rady a pohybuje se od 

jednoho do tří tisíc korun na základě různých koeficientů. Pro vaši informaci: průměrné nájemné 

v našem seniorátu je 1780,- Kč a celkově (včetně energií) kazatelé sborům přispívají v průměru 

částkou 4050,- korun.  

V souvislosti s touto změnou došlo k navýšení platů kazatelů o tři tisíce hrubého (2250,-). Základní 

plat faráře po 10 letech praxe bude od ledna činit 20 140,- Kč hrubého (o něco málo víc díky 

započtené valorizaci 1proc + inflace). Po 27 letech praxe na konci služby se může těšit na 22 852,- 

(plus některé benefity jako stravenky, odměny, případné příplatky za administraci a další funkce). 

 

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

 

únor/březen  - Seniorátní setkání kurátorů  

2. – 3. 3. - Deskohraní (mládež) 

1. 4.   - Boží hod velikonoční 

13. – 15. 4. - Jarní seniorátní dni mládeže 

12. 5.   - Presbyterní konference 

25. 5.  - Noc kostelů 

27. 5.   - Seniorátní rodinná neděle  

31. 5. – 2. 6. - Synod (Litomyšl) 

16. – 17. 6. - Zpívání (mládež) 

červen  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

21. 7. – 27. 7. - Seniorátní voda (mládež) 

8. 9.   - Polabská evangelická pouť v Poděbradech 

15. – 16. 9. - Mladší mládež 

28. – 30. září  - Sjezd mládeže v Pardubicích 

29. září  - Celocírkevní oslavy 100. výročí vzniku ČCE v Pardubicích 

27. 10.  - Presbyterní konference 

2. – 4. 11.  - Podzimní seniorátní dny mládeže 

10. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

7. - 8. 12.  - Vánoční mládež 
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