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Adventní čas je opět tady, máme se na co těšit a když si k tomu přečtete i seniorátní informace či 

dokonce podpoříte sousední sbory při jejich setkáních, bude vaše radost jistě o to větší. 

 

* Pastorální konference kazatelů bude 11. prosince v Českém Brodě. Kázat bude Mirek Erdinger, 

bonus bude mít Jiří Kvapil a na téma „Bohoslužebná kniha amerických presbyteriánů versus nová 

agenda ČCE“ promluví Marek Lukášek. 

* Vánoční setkání seniorátní mládeže bude 7. - 8. prosince v Brandýse nad Labem. 

 

 

Ze sborů: 

* Adventní koncerty v Poděbradech: v sobotu 1. prosince od 19 hodin vystoupí Pěvecký sbor a 

orchestr Gymnázia Jiřího z Poděbrad. V úterý 4. prosince pěvecký sbor Mamáter. 

* Ve Velimi bude adventní koncert Collegia musicum Kolín v neděli 2. prosince od 14 hodin. 

* Adventní koncert v Libiši: v neděli 2. prosince od 17 hodin vystoupí vokální skupina Kriskros. 

* Do Bošína zvou v sobotu 8. prosince od 15 hodin na adventní setkání s tvořením, zpíváním, 

rozsvěcením vánočního stromku, fialovým nasvěcováním kostela a promítáním filmu Anděl Páně II. 

* Adventní koncert bude i v Pečkách v neděli 9. prosince od 17 hodin, vystoupí Pavel Mašlák a 

Filip Dvořák. 

* V Předhradí bude v neděli 9. prosince adventní trh (od 15 hodin) a koncert Jardy Svobody (od 

17 hodin).  

* V Lysé nad Labem bude koncert 30. prosince od 18:00. Na trubku zahraje Karel Mužátko a na 

varhany Matěj Bok. 

 

Plakátky na výše uvedené akce a mnohé další naleznete na seniorátním webu http://podebradsky-

seniorat.evangnet.cz Akce tam můžete sami přidávat. 

 

Na období adventu seniorátní výbor vyhlašuje sbírku na podporu práce Střediska Diakonie 

Střední Čechy, konkrétně na rozjezd sociálně terapeutické dílny v Kutné Hoře. Více informací již 

sbory obdržely a najdete je rovněž na seniorátním webu. Sbírku vykonejte ve všech sborech 

seniorátu a do konce roku odveďte na účet SENIORÁTU. 

 

V sekci „Konvent“ na seniorátním webu naleznete také usnesení letošního konventu, hodit se budou 

zejména při plánování rozpočtů na příští rok, protože v nich naleznete částku vašich repartic. 

Informace o odvodech do Personálního fondu pak hledejte na webu http://srpf.evangnet.cz.  

 

 

 

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

7. - 8. 12.  - Vánoční mládež 

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