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Tradičně krátké říjnové seniorátní informace jsou zde: 
 

 

* O víkendu 4. - 6. října se v Novém Městě na Moravě koná Sjezd (nejen) evangelické mládeže. 

* Pastorální konference kazatelů bude 8. října v Brandýse nad Labem, kázat bude Marek Lukášek, bonus 

bude mít Miroslav Pfann a na téma „Exodus – špeky z připravovaného komentáře“ promluví starozákonník 

Petr Sláma. 

* V sobotu 12. října proběhne presbyterní konference v Kolíně. O informacích a dezinformacích bude 

mluvit Josef Šlerka a dalším hostem bude Petr Fišer, novinář a filosof. 

* Podzimní seniorátní dni mládeže se chystají na 25. – 27. října. 

* Ordinace nových farářů a farářky naší církve proběhne 3. listopadu od 15 hodin v kostele U Martina ve 

zdi. Ordinován bude také bohoslovec z našeho seniorátu Michael Pfann. 

 

Ze sborů: 

* V Libiši bude 9. října od 19 hodin mluvit Jan Dus o Lékařích bez hranic. 

  

 

Ze zářijových seniorátních informací vypadla důležitá informace: na zasloužený odpočinek odešla farářka 

Helena Junová z Předhradí a farář Jaroslav Kučera z Krakovan. Přejeme jim, aby jim důchod prospíval na 

duchu i na těle, splnili si přání, na které za aktivní služby neměli čas a vůbec, aby se jim v této další životní 

etapě dařilo. A děkujeme za jejich službu v našich sborech. V Předhradí se stává hlavní farářkou Marie 

Jüptner Medková, která zde pracuje na 0,4 úvazku a Krakovany budou administrovány Ondřejem 

Zikmundem z Kutné Hory.  

 

Většinu informací naleznete pravidelně na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4. – 6. 10.   - Sjezd mládeže 

25. – 27. 10.  - Podzimní seniorátní dny mládeže 

9. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

6. - 7. 12.  - Vánoční mládež 
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