Poděbradský seniorát – informace
květen 2014
Květen je plný aktivit, zde jsou zmíněny, podrobnosti i s plakátky najdete také na webových
stránkách seniorátu: http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz
- na 10. května plánuje seniorátní odbor mládeže 1. jarní výlet na Karlštejn (více na obnovených
stránkách seniorátní mládeže: http://podebradska-mladez.evangnet.cz).
- pastorální konference kazatelů se bude konat 13. května v Předhrádí, kázání bude mít Miroslav
Německý a na téma „Církevní soud – ano či ne?“ Bude mluvit Olga Navrátilová. Pastorálka bude
společná s poličským seniorátem.
- schůze seniorátního výboru bude 15. května od 14:30 v Libici nad Cidlinou
- seniorátní rodinná neděle bude v Brandýse nad Labem 18. května a pořádá ji poradní odbor pro
práci s dětmi
- 23. května – Noc kostelů
- seniorátní setkání mladší mládeže se odehraje 24. - 25. května v Libici nad Cidlinou
- Poradní odbor pro vzdělávání laiků Poděbradského seniorátu Vás zve do Husova domu v Kolíně na
sobotní dopoledne 7. června od 9.00 ke společnému zamyšlení nad tématem: Vojna a mír a naše
víra. Zazní zde dva referáty, první od Jana Dobeše: První světová válka: konec starých časů,
druhý od Martina T. Zikmunda: Evangelický bohoslovec proti válce a rozvratu (ke 125. výročí
narození J.L.Hromádky, ke 100. výročí začátku 1. světové války a k 75. výročí začátku 2. světové
války)
Ze sborů:
- Pečky - 18. května – oslavy 100. výročí položení základního kamene kostela (program již od 16.
května, více bude na webu www.kubistin.cz)
- Brandýs nad Labem 6.-7. června – výroba biblických postaviček – kontakt Ivana Adámková
(ivana.boleslav@gmail.com)
- 10. dubna jmenoval seniorátní výbor správní komisi ve sboru ve Zruči nad Sázavou, protože se
již nepodařilo zvolit nové staršovstvo. Předsedou správní komise byl jmenován Martin Zikmund,
dalšími členy jsou Petr Turecký, Ondřej Zikmund, Tomáš Fér a Pavel Pistor.
- nové staršovstvo bylo zvoleno v Bošíně.
- novým kazatelem sboru v Kovánci byl na třetinový úvazek zvolen Čestmír Siwek, nastupuje k 1.5.
- pokud ve sborech pořádáte letní akce a chcete účast na nich nabídnout i ostatním sborům, dejte
vědět do konce května a nabídku zveřejníme v seniorátních informacích.
Jeronymova jednota:
- Sbírka darů JJ probíhá do 31. května.
- Výsledky Sbírky darů JJ i sbírky na Hlavní dar lásky nahlaste do 1. června Pavlu Kubíčkovi
kubitchek@iol.cz, tel. 602 372 839.
- Peníze ze Sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky na účet seniorátu 66249191/0100,
variabilní symbol 914100xxxx (evidenční číslo sboru).
- Žádosti sborů o dar z JJ nahlaste do 31. května na adresu kubitchek@iol.cz a zároveň pošlete
poštou - ve dvou exemplářích. (Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01 Poděbrady).
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, žádáme, aby poslaly
informaci o jeho využití do 31. května (kubitchek@iol.cz).
- Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 22. června v Brandýse nad Labem.
Poděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické
Husova 141/39, Poděbrady, 290 01, podebradsky-seniorat@evangnet.cz
IČO 65601742, bankovní spojení 66249191/0100

podebradsky-seniorat.evangnet.cz

Další připravované akce:
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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