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* Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 9. března opět prostřednictvím videokonference na 

adrese http://meet.jit.si/podsen. Kázat bude Pavel Jun, bonus bude mít Jiří Kvapil a Václav Ventura bude 

mluvit na téma „Ježíšova modlitba – duchovní odkaz pravoslaví“. 

* Seniorátní online beseda se bude konat 18. března na adrese http://meet.jit.si/podsen od 19.30 hodin. 

Po řadě úspěšných online setkání bychom rádi využili tuto možnost a pozvali jsme celocírkevního „faráře 

pro faráře“ Zvonimíra Šorma, který promluví na téma přípravy „rozvojových plánů sboru“ a o možnostech 

tzv. „regionálních sborů“. Obojí je aktuální tematika a tak zveme nejenom presbytery (kteří musí rozvojové 

plány zpracovat), ale i další zájemce z řad seniorátu. Beseda bude prostřednictvím videokonference (stejné 

jako konvent a setkání kurátorů), bude též vysílána prostřednictvím Youtube kanálu, informace dodáme 

později.  

 

Ve středu 10. března od 18.30 jste zváni na „kafe se synodní radou“ – diskuze bude vysílána živě zde: 

https://youtu.be/9VWcWuxTj-U a můžete se zapojit se svými dotazy: „Online setkání s vedením 

Českobratrské církve evangelické. Chceme se podrobněji věnovat životu církve v době pandemie (ale nejen 

tomu). Rádi uslyšíme vaše postřehy ze sborů, podněty, ohlasy... Diskuse bude vysílána živě, prostor pro 

dotazy a reakce bude v živém chatu. Otázky můžete posílat také předem na hofman@e-cirkev.cz.“ 

 

Synodní rada rovněž posílá vzkaz lidem v první linii s bojem proti koronaviru a jeho důsledky, čtěte a 

předávejte dál zde: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/vzkaz-evangelicke-cirkve-lidem-v-prvni-linii/ 

 

Zamyšlení na každý den postního období a to v česko – anglické podobě naleznete v brožurce, kterou 

společně vytvořili české a americké sbory, které spolupracují v rámci partnerství mezi naší a presbyterní 

církví v USA. Ke stažení zde: https://www.e-cirkev.cz/wp-content/uploads/2021/03/Postni-zastaveni-2021-

PCUSA-ECCB.pdf, více informací zde: https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ 

 

Tolik seniorátní informace plné odkazů. Vydržte! 

 

 

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

 

18. 3.  - Beseda o rozvojových plánech a regionálních sborech (online, 18:30) 

4. 4.   – Boží hod velikonoční 

16. 5.  - Seniorátní rodinná neděle - Poděbrady  

20. – 22. 5.  – Synod  

28. 5.   – Noc kostelů 

4. 9.   – Polabská evangelická pouť 
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