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Poděbradský seniorát – informace 

leden 2019 

 

 

* Pastorální konference kazatelů bude 8. ledna v Poděbradech. Kázat bude Martin Fér, bonus 

bude mít Jaroslav Kučera a hostem bude Ondřej Fišer, který promluví na téma „Etika, 

profesionalita a ctnosti“. 

* V pondělí 28. ledna jsou zejména zájemci o studium vysoké školy zváni na Den otevřených dveří 

na Evangelické teologické fakultě od 10 do 17 hodin. 

* Konference k připravovanému strategickému plánu ČCE se koná v pátek 1. února od 15 do 19 

hodin v aule Pedagogické fakulty UK. Zváni jsou kazatelé, presbyteři i zájemci z řad členů a přátel 

ČCE. Informace a návrh první části strategického plánu byly v listopadové sborové zásilce. Snad jste 

se mu věnovali nebo budete věnovat i na staršovstvech (stejně jako novým liturgickým formulářům). 

* Pravidelné setkání kurátorů je v jednání, termín se dozvíte co nejdříve. 

 

Začátek roku je spojen s některými úkony organizačně – správními (příprava rozpočtu, inventarizace, 

revize účetnictví, příprava sborových shromáždění). Dokumenty, které vám při nich mohou pomoci, 

naleznete třeba na seniorátním webu. Z ústředí posléze dojdou pokyny k vyplňování evidenčních 

dotazníků a výkazů hospodaření. Potřebujete-li pomoc či radu, neváhejte se obrátit na seniorátní 

výbor či seniorátní účetní, kterou je nově od Nového roku Lenka Ondřejová, kontakt 

lenka.chalupecka@centrum.cz. 

 

 

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

 

únor/březen  - Seniorátní setkání kurátorů  

2. – 3. 3. - Deskohraní (mládež) 

5. - 7. 4. - Jarní seniorátní dni mládeže 

21. 4.  - Boží hod velikonoční 

16. – 18. 5. - Synod (Praha) 

24. 5.  - Noc kostelů 

26. 5.   - Seniorátní rodinná neděle  

22. - 23. 6. - Relax max + brigáda (mládež) 

červen  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty 

27. 7. – 3. 8. - Letní pobyt (mládež) 

7.9.   - Polabská evangelická pouť 

14. – 15. 9. - Mladší mládež 

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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