Poděbradský seniorát – informace
květen 2013
* V neděli 7. dubna bylo pověřeno nově zvolené staršovstvo v Pečkách.
* V neděli 14. dubna bylo pověřeno nově zvolené staršovstvo v Chlebích. Seniorátní výbor
vykonal při tom vizitaci sboru.
* Schůze seniorátního výboru se koná v pondělí 13. 5. v 15.00 v Libiši.
* Pastorální konference bude v úterý 14. května v 9.00 v Krakovanech. Kázání na trojiční neděli
si připraví Emanuel Vejnar. Bonus bude mít Helena Junová. Hostem bude Samuel Burian
s přednáškou na téma „Jsme děti Země, nebo děti Boží?“
* V neděli 9. června od 14.00 bude v Kolíně seniorátní den rodiny. Hostem bude Lenka
Ridzoňová, farářka z Prahy-Střešovic s pobožností pro všechny na téma: Vzkříšený Ježíš u svých
učedníků. Pro dospělé připraví program na téma Smrt, nebe a andělé v dětské beletrii. Program
pro děti připraví mládež. V 17.00 bude pro všechny divadlo Tate iyumni - Hluboko v lese.
Jeronýmova jednota. 18. dubna obdržely všechny sbory dopis jednatelky seniorátního
představenstva Jeronýmovy jednoty sestry Dagmar Férové. Jistě věnujete potřebné sbírce patřičnou
pozornost. Připomínáme důležité termíny:
Sbírka darů JJ probíhá do 31. května.
Výsledky sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 1. června Dagmar Férové:
dagmar.ferova@seznam.cz, tel. 773 911 133.
Peníze ze sbírky darů odešlete ihned na účet seniorátu 66249191/0100, variabilní symbol
914100xxxx (evidenční číslo sboru).
Žádosti sborů o dar JJ nahlaste do 31. května na adresu dagmar.ferova@seznam.cz
a zároveň pošlete poštou - ve dvou exemplářích. (Dagmar Férová, Mírová 135,
289 22 Lysá nad Labem). Formulář pro žádosti si můžete stáhnout na této internetové adrese:
http://www.e-cirkev.cz/clanek/251-Zadosti-o-dary-a-pujcky/index.htm
Žádosti o půjčky z Jubilejního tolerančního daru zasílejte (v naléhavých případech
v průběhu celého roku) taktéž ve dvou exemplářích na stejnou adresu.
Sbory, které obdržely dar od seniorátní Jeronýmovy jednoty v minulém roce, pošlou
informaci o jeho využití do 31. května (dagmar.ferova@seznam.cz).
Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 23. června ve Mšeně. Každý sbor na něj
vyšle svého zvoleného poslance.

Plán dalších seniorátních a celocírkevních akcí na rok 2013:
Noc kostelů
seniorátní setkání mladší mládeže
pastorální konference ve Mšeně, bohoslužby s večeří Páně (bez bonusu), Michal
Šimek: Osudy evangelických selských rodů v Mělnickém Vtelně v době kolektivizace
2. - 9. 8. seniorátní tábor mládeže
7. 9.
Polabská pouť
13. - 15. 9. celocírkevní slavnost k výročí vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou
4. - 6. 10. celocírkevní sjezd mládeže v Jindřichově Hradci
2. 11.
konvent poděbradského seniorátu v Libici nad Cidlinou
24. 5.
8. 6.
11. 6.
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