
Poděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické 

Husova 141/39, Poděbrady, 290 01, podebradsky-seniorat@evangnet.cz  

IČO 65601742, bankovní spojení 2300812798/2010 
podebradsky-seniorat.evangnet.cz 

 

Poděbradský seniorát – informace 

Březen 2019 

 

 

* Pastorální konference kazatelů bude 12. března na Mělníce. Kázat bude Míla Hofmanová, bonus 

bude mít Marie Jüptner Medková a hostem bude David Bidlo, který promluví na téma „Buoh 

všemohúci – proměny duchovní písně v době předbělohorské“.  

* Pravidelné setkání kurátorů se uskuteční v sobotu 16. března od 9:30 v Lysé nad Labem. Vedle 

tradičního sdílení o životě našich sborů bude také libeňský farář a pražský senior Roman Mazur 

mluvit o Strategickém plánu církve a k čemu ho potřebujeme.  

* 15. – 17. března se v Poděbradech uskuteční další vzdělávací seminář pro mládež z cyklu 

VENITE (pořádá Oddělení mládeže). Přihlášky na http://prihlasky.srcce.cz  

* V sobotu 13. dubna jste zváni na seniorátní („vlakový“) zájezd do Prahy po památkách reformace 

pod vedením Miloše Štorka. Bližší informace ještě dorazí. 

 

Ze sborů nemáme v měsíci březnu žádné pozvánky. Věnujte tedy o to větší pozornost pozvánkám 

z ústředí – zejména na třetí ročník setkání pro presbytery v Praze na téma „Co by měl vědět každý 

presbyter III“ – 30. března (přihlášky rovněž na http://prihlasky.srcce.cz) nebo Školení pro 

začínající sborové fundraisery, pořádané ústředím v Husově domě v Praze (více zde: 

https://www.ustredicce.cz/clanek/6336-Skoleni-pro-zacinajici-sborove-fundraisery/index.htm ). 

 

Aktuální informace z dění v seniorátu hledejte na seniorátním webu http://podebradsky-

seniorat.evangnet.cz; informace z církve pak na webu www.e-cirkev.cz a na www.evangnet.cz,  

informace pro sbory na webu www.uckcce.cz  

 

     

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

 

2. – 3. 3. - Deskohraní (mládež) 

16. 3.  - Seniorátní setkání kurátorů  

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

21. 4.  - Boží hod velikonoční 

11. 5.  - Presbyterní konference – Český Brod 

16. – 18. 5. - Synod (Praha) 

24. 5.  - Noc kostelů 

26. 5.   - Seniorátní rodinná neděle  

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

23. 6.  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty - Poděbrady 

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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