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* Polabská evangelická pouť (= seniorátní setkání pro všechny generace) se bude konat v sobotu 5. září od 

9:30 v Poděbradech. Na programu přednáška a rozhovor s Ondřejem Kolářem na téma Role laiků v církvi, 

poté beseda s Benjaminem Rollem o studiu teologie a zapojení v Milionu chvilek pro demokracii. Pro děti 

připraví program mládež. PO obědě volejbalový turnaj připravených či improvizovaných týmů. Vše je na 

plakátku na seniorátním webu. Pouť nahrazuje také podzimní pastorální konferenci, která nebude. 

Presbyteři, přijeďte na pouť! 

* Součástí poutě je od pátku také setkání mladší mládeže a konfirmandů, které pořádá seniorátní 

odbor mládeže. Začátek od 17 hodin v Poděbradech. Mládež povzbuďte a přivezte. Plakátek rovněž na 

webu. 

* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 8. září ve Velenicích, kázat bude Ondřej Zikmund, bonus 

bude mít Mirek Erdinger a na téma „Univerzita a svoboda“ promluví Zuzana Piussi a Vít Janeček. 

* Poslední zářijový víkend se koná Sjezd (nejen) evangelické mládeže na Vsetíně. Tentokrát je vícedenní. 

Opět žádáme faráře, odpovědné presbytery či starší mládež, aby zejména mladší mládež motivovali a na 

Sjezd případně přímo doprovodili. Podrobnosti ve sborové zásilce či na webu https://www.sjezd2020.cz/ 

 

Ze sborů: 

* V  Libici nad Cidlinou pořádají Slavníkovský den v sobotu 12. září od 14 hodin. 

* V Poděbradech na farní zahradě proběhne benefiční festival GlorietFest. V sobotu 19. září od 14 do 22 

hodin. 

 

Ze seniorátu: 

K 31. srpnu končí svou službu ve sborech seniorátu manželé Magdaléna a Lukáš Ondrovi. Děkujeme za vše,  

co nejen ve sborech, ale i v rámci seniorátu dělali a přejeme jim vše dobré na jejich dalším farářském místě. 

Sbory v Kolíně a Libenicích bude prozatím administrovat seniorátní farářka Miloslava Hofmanová a sbor ve 

Velimi farář Marek Lukášek z Českého Brodu. 

 

Předseda konventu Jonatan Hudec rozeslal do sborů podklady pro přípravu konventu, prosíme, věnujte jim 

pozornost. Pokud v některých sborech ještě neproběhla sborová shromáždění, bez zbytečného odkládání je 

vykonejte a do čtrnácti dní po nich pošlete na seniorátní výbor zápisy a další materiály. 

 

Věnujte pozornost církevnímu grantovému systému, čas na podání žádostí se krátí. Celocírkevní 

fundraiserka rovněž zasílá podrobný monitoring grantových příležitostí, pokud vám nechodí, můžete si jej 

objednat na adrese nidlova@cirkev.cz.  

 

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

 

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

4. – 5. 9. - Setkání mladší mládeže v Poděbradech 

5. 9.   - Polabská evangelická pouť v Poděbradech 

25. – 29. 9.   - Sjezd mládeže na Vsetíně 

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

14. 11.  - Konvent Poděbradského seniorátu v Předhradí 

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

12. - 13. 12.  - Vánoční mládež 
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