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říjen 2014
Měsíce září a říjen patří mezi nejvytíženější co do počtu různých akcí ve sborech a seniorátech.
Letošek není výjimkou. Polabská evangelická pouť se snad opět vydařila, koncert židovských písní
byl strhující a ze sádry se podařilo dětem odlít spoustu kalichů a kalíšků. Na Sionu mládež sice
pořádně zmokla, ale to jistě spíš jen umocnilo sílu společných zážitků. Velenickému sboru se opět
podařilo zaplnit kostel – tentokrát již rekonstruovaný a v plné kráse. Kdo chce slavit, pomáhat
vytvářet a radovat se ze společenství napříč sbory, má příležitost i v říjnu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Třeba 5. října s nymburskými – to u příležitosti opravené věže kostela při Slavnosti
vděčnosti od 14 hodin. Bude při tom jazzový koncert!
Anebo 12. října v Krakovanech, kde oslaví 230 výročí vzniku sboru od 14 hodin
slavnostními bohoslužbami, vyprávěním o Janu Calvinovi a zpěvem seniorátní mládeže.
A co třeba přijet na koncert do kostela ve Velimi, který se koná 19. října od 14 hodin u
příležitosti 160 let kostela?
Chcete-li nějakou přednášku, pak ve středu 22. října v Poděbradech bude v rámci večerů
Ekklésia od 19 hodin hostem profesor Luboš Kropáček a bude mluvit o islámu: „Moje
setkávání s islámem“.
19. října se bude konat v Praze na Smíchově od 15 hodin ordinace nových kazatelů, i tam jste
zváni.
Že se 3.-5. října koná v Kroměříži Sjezd (nejen) evangelické mládeže, netřeba snad
připomínat. Snad jen přidat doufání, že ve sborech k účasti svou mládež povzbuzujete a
podporujete, třeba i finančním příspěvkem nebo doprovodem.
Připomínáme i celocírkevní oslavy obnoveného vysluhování podobojí, které se konají 12.
října v Praze – podrobné pozvánky máte na sborech, nebo se dají najít na webu.
No a pak již 1. listopadu konvent v Kutné Hoře

Schůze seniorátního výboru se koná 9. října od 9.15 v Poděbradech.
Pastorálka 14. října v Mladé Boleslavi, kázat bude Miroslav Pfann a o portálu Christnet a jeho
místě mezi křesťanskými médii v České republice promluví Jan Kirschner.
S koncem září ukončila svou službu ve sboru na Mělníku sestra farářka Hana Pfannová.
Administrátorem mělnického sboru byl jmenován Michal Šimek ze sboru ve Mšeně.
Seniorátní výbor dostal podnět na uspořádání seniorátního zájezdu do Ochranova (s přespáním).
Chceme nejprve vysondovat, byl-li by o takovouto akci zájem – proto prosím dejte do konce října
najevo svůj zájem a v případě kladné odezvy bychom mohli zájezd někdy příští rok uspořádat.
Děkujeme všem staršovstvům, která včas splnila úkoly související s přípravou konventu. Bohužel
poměrně velké množství sborů úkol včas nesplnilo (nebo pouze zčásti), přestože na to byl čas od
začátku srpna.
Další připravované akce:
7. – 9. 11. seniorátní dny mládeže v Poděbradech
12. 12. seniorátní vánoční mládež
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