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 Poděbradský seniorát – informace 

Červen a dále 2020 

 

 

* Seniorátní výbor se sejde v pondělí 8. června v 9 hodin v Poděbradech. 

* Pastorální konference kazatelů bude 16. června v Nymburce. Kázat bude Lukáš Pešout, bonus 

bude mít Mirek Erdinger a hostem bude filosofka Lenka Karfíková a promluví na téma „Stoická 

kosmická spiritualita“. 

* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty bude v neděli 21. června po bohoslužbách 

v Kolíně. 

* Polabská evangelická pouť v Poděbradech bude hned po prázdninách – v sobotu 5. září. 

 

Ze sborů: 

* V Mladé Boleslavi bude 12. června festival Havloděj (při Noci kostelů) - Program: 17:00 divadlo 

Kolonie s představením Bacha na Bacha, 18:00 Matouš Lipus (sochař) vernisáž výstavy a v 19:00 

koncert - Saša Niklíčková, to celé v areálu Havelského parku a kostela. 

* 16. června v 19:00 rovněž v Havelském kostele v Mladé Boleslavi - přednáška sinologa Filipa 

Jirouše - "Mapování čínské totality". 

* V Kunté Hoře pořádají 19. června od 17:30 hodin U kostela fest. Vystoupí písničkář Matouš 

Kotek se saxofonistou Pavlem Dvořákem a kapely Cermaque a Svatopluk. 

 

* V Lysé nad Labem bude 6. července Slavnost k památce Mistra Jana Husa. Od 18 hodin 

v kostele. Promluví zástupkyně ředitele historického ústavu Eva Doležalová a koncertovat trio Eva 

Bendová Chharvátová (zpěv), Petr Benda (housle) a Drahomíra Matznerová (varhany).  

 

 

Do konce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Ještě na poslední chvíli na ní prosím 

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 této sbírky a sbírky Hlavní dar lásky poslali nejpozději 

do 7. června na adresu kubitchek@iol.cz. Za vaše dary děkujeme. 

Na adresu předsedy seniorátního představenství JJ rovněž k témuž datu zasílejte žádosti o půjčky a 

dary z Jeronýmovy jednoty (Pavel Kubíček, Skladištní 25, Poděbrady 290 01). 

 

Ve sborech, kde se kvůli nouzovému stavu nekonala sborová shromáždění, je řádně svolejte a 

vykonejte a zápisy včetně zpráv a dalších náležitostí zašlete na seniorátní výbor. Volby staršovstev a 

kazatelů vykonejte co nejdříve.   

 

 

 

 

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

12. 6.  - Noc kostelů 

21. 6.  - Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty v Kolíně 

1. - 8. 8. - Prázdninový pobyt mládeže 

4. - 5. 9. - Mladší mládež (+ konfirmandi) v Poděbradech 

5. 9.  - Polabská evangelická pouť v Poděbradech 

17. – 19. 9. - Synod 

25. - 28. 9.  - Sjezd mládeže na Vsetíně 

30. 10. - 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže 

14. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu 

28. – 29. 11.  - Neofiko církevní silvestr (mládež) 

12. - 13. 12.  - Vánoční mládež 
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