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Poděbradský seniorát – informace 

Červen 2019 

 

 

 

 

* Pastorální konference kazatelů bude 11. června v Turnově, bude společná s libereckým seniorátem. 

Rozhovor bude na téma „Je ČCE uzavřená či otevřená církev? Jsme schopni přijmout někoho zvenčí?“ 

 

* Seniorátní autobusový zájezd se koná 22. června: odjezd v 7:30 z Poděbrad (podle přihlášených i 

z jiných míst na trase) směr Zbiroh, Rožmitál pod Třemšínem, Březnice, svatá hora u Příbrami. Více 

informací na plakátku na seniorátním webu nebo na sborové nástěnce. 

 

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty bude v Poděbradech 23. června po bohoslužbách (ty 

jsou od 9:45). Účastní se ho zástupci všech sborů seniorátu. 

 

* Brigáda a odpočinkový pobyt (RelaxMax) seniorátní mládeže bude 22. – 23. června v Libici nad 

Cidlinou. 

 

Ze sborů: 

* V Mladé Boleslavi se v sobotu 8. června opět koná festival Havloděj. 

 

* V Libiši opravili kostel a zvou na slavnostní otevření a zahradní slavnost 9. června od 14 hodin. 

 

* V Chlebích bylo zvoleno a v květnu složilo slib nové staršovstvo, kurátorem se stal Jiří Zajíček. 

 

 

Do konce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Ještě na poslední chvíli na ní myslete a své dary 

posílejte na účet sboru (nebo dávejte pokladníkovi). Účetní/či kdo to má u vás na starost prosíme, aby 

informaci o výsledku sbírky poslali nejpozději do 7. června na adresu kubitchek@iol.cz. Za vaše dary 

děkujeme. 

 

Na seniorátním webu naleznete fotografie ze seniorátní rodinné neděle. 

 

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

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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