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Poslední seniorátní informace ve volebním období současného seniora jsou zde: 

 

* 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. 

* Konvent poděbradského seniorátu (shromáždění zástupců sborů) se bude konat v sobotu 9. listopadu od 

9 hodin ve sboru v Lysé nad Labem. Konventuálové a konventuálky již dostali materiály elektronickou 

poštou. Vedle řady dalšího se bude volit nový senior a povede se debata o budoucnosti seniorátu. Konvent je 

přístupný veřejnosti (není-li k určitým bodům jednání usneseno jinak).  

* Pastorální konference kazatelů bude 12. listopadu v Českém Brodě, kázat bude Lukáš Ondra, bonus 

bude mít Kateřina Roskovcová a tématem rozhovoru budou tentokrát návrhy nových bohoslužebných 

formulářů připravovaných poradním odborem pro liturgii při synodní radě. 

 

Ze sborů: 

* V Českém Brodě budou mít v pátek 1. listopadu od 19:30 besedu s Pavlou Pečinkovou o Josefu 

Čapkovi. V budově zvonice u kostela (Jungmannova ulice). 

* Ve Velenicích bude v sobotu 2. listopadu od 18 hodin koncert nazvaný „Pocta kamarádovi“ – benefiční 

koncert J. M. Raka, Štěpána Raka, Jany Ryklové a Dětského smíšeného pěveckého sboru. 

* V Lysé nad Labem bude k výročí 30. let od Sametové revoluce koncert žáků ZUŠ. V pátek 15. 

listopadu od 18 hodin v evangelickém kostele. 

* V Poděbradech bude ve středu 20. listopadu beseda s Lydií Petráňovou na téma „Tři význačné osoby 

prvorepublikové evangelické mládeže.“ Ve sborovém sálu od 18 hodin.¨ 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

9. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu v Lysé nad Labem 

6. - 7. 12.  - Vánoční seniorátní mládež v Poděbradech 
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