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* Seniorátní dni mládeže se uskuteční ve Mšeně o víkendu 5. – 7. dubna. Více informací na vaší 

sborové nástěnce, u vašeho faráře, na seniorátním webu nebo na webu seniorátní mládeže 

http://podebradska-mladez.evangnet.cz   

* Pastorální konference kazatelů bude 9. dubna v Kolíně. Kázat bude Pavel Jun, bonus bude mít 

Lukáš Ondra a hostem bude náměstek synodního seniora Pavel Pokorný. 

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

pod vedením Miloše Štorka a Jaroslava Féra. Bližší informace na vaší sborové nástěnce, u vašeho 

faráře nebo na seniorátním webu http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz.  
 

Ze sborů: 

* Na nedělní odpoledne 31. března od 13 hodin zvou do Lysé, kde bude v rámci sborového dne 

přednáška starozákonníka Jiřího Beneše na téma Stvoření světa – podněty a souvislosti biblického 

mýtu o vzniku světa. 

* V Českém Brodě budou mít 12. dubna od 19 hodin přednášku Zdeňka Kratochvíla na téma 

Klémens Alexandrijský. 

* Nymburský sbor připravuje 14. dubna od 14 hodin slavnostní shromáždění k otevření opravené 

toleranční modlitebny v Hořátvi. Slavnost začne už sborovou nedělí s programem pro děti a obědem 

v Nymburce od 10 hodin.  

* V některých sborech řeší, zda-li bohoslužby na Velký pátek ráno či večer. Naštěstí v dojezdové 

vzdálenosti každého sboru se jistě najde sbor, kde to mají obráceně. Například v Nymburce můžete 

na Velký pátek dorazit v 10 hodin dopoledne, kázat bude synodní senior Daniel Ženatý a bohoslužby 

budou vysílány Českou televizí (přijďte tedy nejpozději v 9:50). 

* Na velikonoční pondělí 22. dubna v Lysé koncert od 16 hodin uskupení Brasstet. 

* (výhledově: 12. - 13. května v Nymburce hudební dílna s Ladislavem Moravetzem. V sobotu od 16 

hodin do večera nácvik písní z nového zpěvníku. Lehká večeře bude zajištěna.) 
 

     

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

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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