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Poděbradský seniorát – informace 

Červen 2018 

 

 

* Pastorální konference kazatelů bude 12. června v Kutné Hoře. Kázat bude Michal Šimek, bonus 

bude mít Jonatan Hudec a hostem bude Ota Halama, který promluví na téma „Luther v českých 

zemích 16. a 17. století“. 

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty se sejde v Mladé Boleslavi v neděli 17. června. Je 

důležité, aby se jej zúčastnili zástupci ze všech sborů seniorátu. Bohoslužby jsou od 10 hodin a 

shromáždění začne po nich.  

 

 

Ze sborů: 

* V Lysé nad Labem k 1. červnu nastoupil nový farář Lukáš Pešout, který přišel z Telecího (pochází 

z libického sboru). Přejeme jemu, jeho manželce i dětem, aby se jim na novém místě dařilo a 

spolupráce s lyským sborem probíhala ke vzájemné spokojenosti a radosti. 

* V Mladé Boleslavi opět pořádají festival Havloděj – v sobotu 9. června od 14 hodin. Plakátek je 

na seniorátním webu. 

* V Chlebích bude v neděli 24. června od 16 hodin koncert. Zazní varhany a trubka. 

* V Lysé nad Labem proběhne slavnost k památce Mistra Jana Husa. 5. července od 18 hodin 

v areálu evangelické fary. 

 

Jeronýmova jednota 
* Sborové účetní prosíme, aby do 10. června zaslali informaci o výsledku sbírky darů a sbírky na 

Hlavní dar lásky na adresu pavel.k@iol.cz (Pavel Kubíček, předseda seniorátního představenstva JJ). 

Výtěžek sbírky darů pošlete na účet seniorátu. 

* Do 30. června pak každý sbor odešle vyplněné dotazníku o stavu budov. Tento dotazník s pokyny 

obdržely jednotlivé sbory na přelomu roku ve sborové zásilce. Zasílejte je vyplněné na danou e-

mailovou adresu (pavel.k@iol.cz). Ideální formát je vyplněný soubor ve Wordu. Není-li to z vážných 

důvodů možné, zašlete písemně na adresu Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01 Poděbrady. 
 

 

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

2. – 3. 6. - Zpívání (mládež) 

17. 6.  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

22. 7. – 29. 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 

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