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Poděbradský seniorát – informace 

Září 2018 

 

Prázdniny ve vašich sborech pravděpodobně nebyly úplně „prázdné“, ale snad jste si při letních 

aktivitách odpočali a těšíte se na další pravidelnější program během roku. Přijměte pozvání a 

vezměte na vědomí nové seniorátní informace. Vše najdete rovněž v plakátkové formě na 

seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz   

 

* 2. září od 14 hodin bude ve sboru v Lysé nad Labem instalován kazatel Lukáš Pešout. 

* Pastorální konference kazatelů bude 11. září v Brandýse nad Labem. Kázat bude Ondřej 

Zikmund, bonus bude mít Pavel Jun a na téma „Lidská důstojnost“ promluví Miroslav Erdinger. 

* Setkání mladší mládeže proběhne o víkendu 15. a 16. září v Poděbradech 

* Výhledově: instalace kazatele Pavla Juna v Pečkách bude 14. října. 

 

Ze sborů: 

* K 1. září nastoupila nová kazatelka Marta Zemánková do sborů Libice nad Cidlinou a Velenice 

(v obou sborech na půl úvazku). Instalace se plánují. 

  * V úterý 11. září od 18:30 bude v evangelickém kostele v Nymburce přednáška Mudr. Petra 

Nováka na téma T. G. Masaryk – říjen 1918, první republika a Mnichov – očima emigranta. 

* Ve středu 19. 9. v 18.00 jste zváni do Kolína do Husova domu na divadlo "Anča a Pepík", hrají 

Buchty a loutky. 

* Druhý ročník benefičního multižánrového festivalu GlorietFest se odehraje v sobotu 22. září na 

zahradě evangelické fary v Poděbradech. Program začíná ve 14 hodin. 

* Slavnostní koncert ke 100. výročí vzniku republiky bude v evangelickém kostele v Libiši 23. září 

od 18 hodin. Vystoupí žesťové kvinteto Brass Five. Zpěvem doprovodí Tereza Růžičková  a 

mluveným slovem provede herec Michal Novotný. 

* Tradiční seniorátní akce spojená s výletem na zříceninu hradu Sion se nekoná. Nicméně skupina 

„starší gardy seniorátní mládeže“ vás zve na výlet neoficiální, a to v neděli 7. 10. Sraz v Kutné Hoře, 

po bohoslužbách káva, čaj a posléze přesun do Malešova (auty, ale bude postaráno i o „neautysty“) a 

dále pěšky na Sion. Počítá se s kočárky apd. Více informací na FB a u Lucie Kotkové na tel. čísle 

601 338 166. Akce je určena pro všechny. 

 

Sborové zásilky jistě ve staršovstvech pečlivě sledujete, proto pouze připomínám tu, která se týká 

placení cestného výpomocným kazatelům (tedy i kazatelům důchodcům). Nezapomínejte na ně. 

Podrobnější návod naleznete právě v zásilce. Spodní hranice cestovného osobním automobilem se 

pohybuje na 5 až 6 korunách za ujetý kilometr. Občas se doslechneme, že ne všech sborech to tak je. 

 

Nezapomeňte ani na oslavy 100. výročí vzniku ČCE v Pardubicích. Snad se tam uvidíme! 
 

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

15. – 16. 9. - Mladší mládež 

28. – 30. září  - Sjezd mládeže v Pardubicích 

28. – 30. 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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