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* Pastorální konference kazatelů bude 13. února v Libiši. Kázat bude Lukáš Ondra, bonus bude 

mít Mirek Erdinger a hostem bude Mireia Ryšková, která promluví na téma Růst ke svatosti u 

apoštola Pavla.  

* Schůze seniorátního výboru proběhne 22. února od 18,15 hodin v Poděbradech. 

* Instalace v listopadu zvoleného náměstka seniora Ondřeje Zikmunda bude v neděli 25. února 

v Kutné Hoře od 14.30.  

* Na 2. a 3. března plánuje seniorátní mládež Deskohraní.  

* Pravidelné setkání kurátorů bude v sobotu 10. března v Kolíně.  

 

Ze sborů: 

* Sbor v Pečkách zvolil od 14. ledna za svého faráře na poloviční úvazek bratra Pavla Juna.  

* Na páteční večer s hostem zvou do Českého Brodu 2. března od 19:30 – hostem bude doc. PhDr. 

Zdeněk Pinc a promluví na téma Morálka – mravnost - etika. Akce se koná ve zvonici. 

  

Seniorátní sbírka pro Středočeskou Diakonii vynesla 29 978,- Kč. Vykonali jste ji ve všech sborech a 

seniorát ji hromadně zaslal Diakonii. Děkujeme. 

Z ústřední církevní kanceláře již přišly pokyny k vyplňování evidenčních i hospodářských dotazníků. 

Prosíme, dodržte patřičné termíny. Seniorátní účetní sestra Jana Dobrkovská pak prosí, aby sboroví 

účetní zaslali analytické výsledovky a rozvahy k 31. 12. 2017 elektronicky na její adresu 

jana.dobrkovska@seznam.cz, a to průběžně, nejpozději do 25. března. 

Nevíte-li si s něčím rady, neváhejte se obracet buď na sestru Dobrkovskou (účetní věci) nebo na 

seniorátní výbor.  

Potřebné dokumenty a návody naleznete také na seniorátním webu v sekci Dokumenty. 

 

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

 

2. – 3. 3. - Deskohraní (mládež) 

10. 3.  - Seniorátní setkání kurátorů v Kolíně 

1. 4.   - Boží hod velikonoční 

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

12. 5.   - Presbyterní konference v Poděbradech 

25. 5.  - Noc kostelů 

27. 5.   - Seniorátní rodinná neděle na Mělníce  

31. 5. – 2. 6. - Synod (Litomyšl) 

16. – 17. 6. - Zpívání (mládež) 

17. 6.  - 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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