Poděbradský seniorát – informace
únor 2014
* leden probíhal v celé ČCE ve znamení jednorázových či pokračujících rozhovorů o budoucnosti
sborů na staršovstvech či v různých sborových skupinách a kde se dva neb tři faráři sešli (třeba na
farářském kurzu), tu se brzy rozhovor stočil na otázku: „Tak co u vás - B, C, D, nebo E?“ Z mnoha
sborů již seniorátnímu výboru souhrn a odpovědi na otázky dorazily, z většiny však nikoli. Prosím,
odešlete odpovědi obratem, termín 5. února je tím nejzazším.
* v rámci vizitace navštívil v lednu seniorátní výbor sbor ve Zruči nad Sázavou
* většina kazatelů seniorátu se alespoň po nějakou dobu zúčastnila farářského kurzu na téma „Quo
vadis ČCE?“
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční ve čtvrtek 6. února od 14.15 v Poděbradech
* Pastorální konference bude v úterý 11. února v Mladé Boleslavi. Kázání si připraví Jan
Kašper. Hostem bude Miroslav Jirounek a mluvit bude o Kýči v hudbě.
* v sobotu 8. března od 9 hodin se bude v Nymburce konat seniorátní setkání, při němž se na téma
budoucnosti sborů budeme snažit podívat také z pohledu širšího – seniorátního. Součástí programu
bude krátká informace o tom, k čemu jste v jednotlivých sborech došli a pak delší rozhovor – co by
to mohlo znamenat pro budoucí podobu seniorátu a jeho sborů. Účast zástupců ze všech sborů je
nanejvýš žádoucí (kurátoři, místokurátoři či někdo z presbyterů). Kazatelé se tématu budou věnovat
na březnové pastorálce.
* v neděli 23. března od 14.30 se bude v Poděbradech konat instalace seniora, náměstka seniora a
náhradníka z řad kazatelů. Instalaci provede synodní senior Joel Ruml. Po instalačních bohoslužbách
bude následovat občerstvení.
Další informace
* V březnu je do 10. 3. 2014 třeba poslat:
- výkazy sborového hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014, včetně výsledovky a rozvahy k
31. 12. 2013 a to seniorátní účetní elektronicky na adresu jana.dobrkovska@seznam.cz
- poštou zašlete ve dvou podepsaných vyhotoveních pouze výkaz o hospodaření, bez výsledovky a
rozvahy, na adresu Jana Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá Boleslav
- nový formulář výkazu je v příloze sborové zásilky 1/2014, je třeba ho použít bez dalších úprav.
* na webu www.e-cirkev.cz jsou sborům k dispozici nové vzory nájemních smluv týkající se
kazatelských bytů – ve vzorech je zapracována především změna Občanského zákoníku.
Další připravované akce:
22. - 23. 3. „Zpívání“ – Kolín (mládež)
25. - 27. 4. seniorátní dny mládeže – Velim
23. 5. Noc kostelů
24. – 25. 5. mladší mládež – Libice
29. 5. – 1. 6. Synod – Vsetín
22. 6. seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
8. – 15. 8. seniorátní tábor mládeže – Pustá Rybná
13. 9. Polabská evangelická pouť v Poděbradech
20. – 21. 9. Sion
3. – 5. 10. Sjezd evangelické mládeže – Kroměříž
12. 10. - 600. výročí vysluhování VP podobojí
1. 11. konvent
7. – 9. 11. seniorátní dny mládeže
12. 12. seniorátní vánoční mládež
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