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* Polabská evangelická pouť se bude opět po čase konat v sobotu 7. září od 9:30 v Poděbradech. Na 

programu přednáška děkana ETF Jiřího Mrázka na téma „Strategický plán církve v Novém zákoně“, beseda 

s Martinem Balcarem o lidských právech (pozor, Martin o lidských právech jenom nežvaní, ale v Amnesty 

International i něco dělá), seniorátní mládež připraví program pro děti, oběd bude a po obědě koncert 

skupiny Abakuk. Vše je na plakátku na seniorátním webu. 

* Pastorální konference kazatelů bude 10. září v Libici nad Cidlinou, kázat bude Jiří Kvapil, bonus bude 

mít Lukáš Pešout a na téma „Jak zachovat „Paměť národa,“ abychom nezapomínali na klíčové události 

našich dějin“ promluví ředitel o.p.s. Post Bellum Mikuláš Kroupa. 

* Seniorátní odbor pro mládež připravuje setkání mladší mládeže a konfirmandů na Mělníce od soboty 

14. září 14 hodin do neděle 15. září. 

* První říjnový víkend se opět koná Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Novém Městě na Moravě. 

 

Ze sborů: 

* V Poděbradech v pátek 6. září ve 21:00 bude hrát Divadelní spolek Jiří hru Radůz a Mahulena. Na 

farní zahradě u altánu Gloriet. 

* Taktéž v Poděbradech na farní zahradě proběhne benefiční festival GlorietFest. V sobotu 21. září 

od 14 do 22 hodin. 

* V  Libici nad Cidlinou pořádají Slavníkovský den v sobotu 28. září od 14 hodin. 

 

Nezapomeňte na staršovstvech vést rozhovor o nových bohoslužebných formulářích (připomenuto 

v poslední sborové zásilce) a výsledek rozhovoru zašlete seniorátnímu výboru.  

 

 

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

 

 

 

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

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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