Poděbradský seniorát – informace
duben 2014
* Březnového seniorátního rozhovoru na téma „Budoucnost našich sborů a seniorátu“ se zúčastnili
zástupci téměř všech sborů v seniorátu a probíhal věcně a živě. V plénu se mluvilo o tom, jak
probíhal rozhovor ve sborech a jaká je situace, ve skupinkách podle regionů pak přítomni zkoušeli
hledat možnosti vzájemné spolupráce.
* Taktéž instalace části seniorátního výboru v Poděbradech proběhla za hojné účasti členů seniorátu a
vydařila se. Pozdravem nás potěšili bývalý senior Miroslav Pfann, senior sousedního chrudimského
seniorátu Mioš Hubner, synodní kurátorka Lia Valková, poděbradský kurátor Michal Povolný a starosta Poděbrad Ladislav Langr. Poděbradskému sboru děkujeme za přípravu pohoštění.
* O víkendu 4.-6. dubna se senior a seniorátní kurátor zúčastní setkání senirátních výborů se synodní
radou v Herlíkovicích.
* Pastorální konference bude v úterý 8. dubna v Chlebích. Kázání si připraví Helena Junová.
Hostem bude Jan Stříbrný a promuví na téma: Křesťané v českých zemích uprostřed totalit 20.
století (Mezi svědectvím pro Krista a selháním).
* Schůze seniorátního výboru se uskuteční ve čtvrtek 10. dubna od 14.15 v Poděbradech
* 20. dubna jsou Velikonoce.
* od 25. do 27. dubna se budou ve Velimi konat seniorátní dny mládeže.
* Na neděli 18. května připravuje nově ustavený odbor pro děti Rodinnou neděli v Brandýse nad
Labem.
* 23. května se uskuteční Noc kostelů. Je to příležitost, jak otevřít a představit nejen kostel, ale i
sbor veřejnosti, případně také navázat kontakt s místní samosprávou. Nenechte si tuto příležitost
ujít!
Další informace
* děkujeme za včasné odeslání patřičných výkazů a vyplnění evidenčních dotazníků na Evangnetu.
* skončilo období konání sborových shromáždění, v některých sborech proběhly volby staršovstev či
kazatelů. Kopie zápisů ze shromáždění (včetně jejich příloh – zprávy, seznam přítomných) je potřeba
poslat do 14 dnů na seniorátní výbor – postačí, když je kazatelé vezmou na dubnovou pastorálku 10.
dubna.
* V opakované volbě byli zvoleni kazatelé Jan Kašper (Brandýs, na dva roky), Martin Zikmund
(Libice, na 5 let), Miroslav Německý (Chleby, na 1 rok).
* Nová staršovstva byla zvolena v Lysé, v Nymburce a na Mělníku.
Další připravované akce:
18. 5. rodinná neděle v Brandýse
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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