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Poděbradský seniorát – informace 

Listopad 2018 
 

 

* Seniorátní dni mládeže začnou 2. listopadu v 17 hodin v Libiši. V 19 hodin pokračují koncertem 

kapely Nsango malamu a v sobotu přednáškou Petra Slámy na téma “Stát Izrael mezi dějinami, 

reálnou politikou a vírou” a večerním povídáním Miroslava Pfanna o českých vesnicích na 

Ukrajině. Proběhne volba nového SOMu a výtvarná a divadelní dílna. 

* V neděli 4. listopadu od 15 hodin bude v Předhradí instalována kazatelkou sboru Marie Jüptner 

Medková. Pracovat zde bude na 40 procentní úvazek spolu s Helenou Junovou (60 procent).  

* Konvent poděbradského seniorátu se bude konat v sobotu 10. listopadu v Mladé Boleslavi. 

Konventuálové materiály obdrželi mailem nebo prostřednictvím svého kazatele. 

* Pastorální konference kazatelů bude 13. listopadu v Kolíně. Kázat bude Mirek Erdinger, bonus 

bude mít Jiří Kvapil a na téma „Myšlenkové předpoklady roku 1968“ promluví Jan Mervart. 

* Presbyterní konference bude 24. listopadu v Nymburce a tématem bude 100 let republiky. 

 

Ze sborů (a odjinud): 

* Evangelická teologická fakulta pořádá mezioborovou  konferenci s názvem (Za) co můžou média 

– v pátek 9. listopadu ve velké posluchárně v Černé ulici 9, od 10 hodin. Podrobnosti na 

seniorátním webu. 

* Z Kolína vás zvou na benefiční koncert pro Domácí hospic v Kolíně v neděli 25. 11. od 18 hodin 

do evangelického kostela. 

* Na téma Svět hospiců a svět vítězné medicíny budou mluvit taktéž v Kolíně ve středu 28. 11 od 

17 hodin – tentokrát v Husově domě – s PhDr. Robertem Hanušem. 

* Koncert pěveckého sboru Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech bude v tamním 

evangelickém kostele v sobotu 1. prosince od 19 hodin. 

 

Dopis předsedy seniorátního odboru pro vzdělávání laiků: Milí přátelé v seniorátu, protože o 

nabídku tradičního tříletého cyklu vzdělávání laiků byl pramalý zájem, rádi bychom nabídli na 

podnět faráře Marka Lukáška možnost vzdělávání dospělých se zájmem o věrouku (co věříme, církev 

a církve, úvod do Písma, etika, atd. - tj. "katechismus pro dospělé").  

Ti, kdo dosud nebyli konfirmováni, by to mohli přijmout jako přípravu na konfirmaci (není 

podmínkou), případně pro budoucí uvažování o dosažení ordinace nebo členství ve staršovstvu. 

Cílová skupina: ti, kdo byli pokřtěni, věk cca 20 - 60. Scházení cca 8x ročně na 3 hodiny, někde 

uprostřed seniorátu (např: Č. Brod, Lysá, Brandýs, Poděbrady, Nymburk...)  

Ideální by byla malá skupina tak do 8 osob.  

Přednášející - faráři ze seniorátu, příp. učitelé z ETF žijící v seniorátu, kteří by projevili ochotu 

ujmout se alespoň jednoho tématu z rozvrhu, který by byl teprve vytvořen podle možností a situace 

zájemců. Zájemci pište na mail kvapiljiri@centrum.cz.  

 

* Do 4. listopadu je ještě možné podávat žádosti na „Seniorátní mikroprojekty“. 

 

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

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

10. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

24. 11.  - Presbyterní konference 

7. - 8. 12.  - Vánoční mládež 

16. 12.  - Oslavy 100 let ČCE v Praze – Obecním domě 
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