Poděbradský seniorát – informace
červen 2014
Na Vsetíně proběhl synod ČCE. Vedle mnoha dalších bodů a návrhů ze sborů a seniorátů jednal o
směřování církve k finanční soběstačnosti (částka, která bude oddělena pro diakonické a rozvojové
projekty bude nyní ve výši 15-25 procent finanční náhrady za nevydaný majetek – na základě tohoto
rozhodnutí pak budou do příštího zasedání synodu vypracovávány podrobnosti vývoje odvodů do PF
a také shromažďovány podněty pro upřesnění toho, co jsou to ty „diakonické a rozvojové projekty“).
Synod se také zabýval neutěšenou situací (množství neobsazených a slabších sborů) v Ústeckém
seniorátu a hledal možnosti pomoci. Více se dozvíte z „Usnesení synodu“, která časem dojdou na
sbory ve sborové zásilce.
- schůze seniorátního výboru a předsednictva konventu bude 5. června od 17:00 v Lysé n/L
- 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)
- pastorální konference kazatelů se bude konat 10. června v Bošíně, kázání bude mít Lukáš Ondra
a na téma: Církev a národ: Protestantství a národní státy na pozadí 100. výročí 1. světové války (role
protestantství v mnohonárodnostních státech/celcích) promluví historik Peter Morée
- 15. června od 15 hodin proběhne instalace faráře Čestmíra Siweka ve sboru v Kovánci
- Seniorátní shromáždění JJ se uskuteční v neděli 22. června v Brandýse nad Labem.
Ze sborů:
- Lysá nad Labem – v neděli 6. července od 18 hodin slavnost k památce Mistra Jana Husa u jeho
busty v areálu sboru. Přítomni budou starosta Jiří Havelka, Miloš Rejchrt, bluesová skupina
Mrakoplaš.
- v Nymburce bylo 11. května pověřeno staršovstvo ve složení: Jitka Češková, Květa
Drahokoupilová, Tomáš Groll, Pavel Hamták (kurátor), Christian Härtel (místokurátor), Jiří Hofman,
Jana Jeřábková, Jana Kinclová, Lenka Koláčná, Jan Obermann, Ester Šárovcová a náhradníci Milada
Havránková, Libor Krejčí, Eva Řezáčová, Jiřina Skořepová,
- na Mělníce bylo 11. května pověřeno staršovstvo ve složení: Jana Jahodová (kurátorka), Silva
Jahodová, Jan Karnolt (místokurátor), Jiřina Kasáčková, Lenka Ondřejová, Lenka Pašková
Špeciánová, Eva Šestáková, Radka Zelinová, náhradníci Milena Vyhlasová a Jiří Pavlíček
Prosba: V rámci přípravy nového evangelického zpěvníku se schází skupina „seniorátních
důvěrníků“, kteří jsou seznamovány s průběhem prací, s písněmi a jejich úpravami a poskytují
„zpěvníkové komisi“ zpětnou vazbu. V tuto chvíli bychom potřebovali doplnit skupinu za náš
seniorát – máte-li někdo zájem, ozvěte se prosím. Další setkání této skupiny bude 11. října v Praze na
Vinohradech od 9:30 do 15 h.
Další připravované akce:
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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