Poděbradský seniorát – informace
září 2014
Prázdniny utekly jako voda. Snad období dovolených, táborů, sborových pobytů a dalších aktivit
pomohlo v regeneraci těla i ducha a s novým povzbuzením vstoupíme do dalšího roku školního, kdy
se rozbíhá také mnoho akcí sborových. Zde je nová dávka seniorátních informací a pozvánek na
nejbližší dobu.
Stalo se:
 Předsedou představenstva seniorátní Jeronýmovy jednoty byl zvolen Pavel Kubíček z
Poděbrad. Seniorátní shromáždění konané 22.6. 2014 v Brandýse rozdělilo dary ze seniorátní JJ:
Mšeno 20 000,- (nátěr oken v kostele a na faře); Krakovany 20 000,- (umoření dluhu JTD); Zruč nad
Sázavou 5000,- (připojení kotle ústředního topení).
 14. července zemřel ve věku 86 let bratr farář Dalibor Molnár, který byl naposledy kazatelem v
Lysé nad Labem, kde se také konal pohřeb. 8. srpna pak zemřel ve věku 69 let bratr Bohumil
Melichar, kurátor kolínského sboru.
 Dozorčí rada Diakonie ČCE rozhodla o sloučení středisek v Libici, Čáslavi a Vlašimi k 31.
prosinci 2014. Nově vytvořené středisko ponese název Diakonie Střední Čechy a bude mít sídlo v
Kolíně. Dozorčí rada si od sloučení slibuje větší efektivitu práce, silnější pozici při různých
jednáních. Stávající rozsah služeb by měl ve všech střediscích zůstat zachován. Zároveň je vypsáno
výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky nově vzniklého střediska. Víte-li o někom vhodném,
upozorněte ho. Více informaci k výběrovému řízení na stránkách Diakonie, seniorátu či Evangnetu.
Před námi:
 Pastorální konference kazatelů proběhne v úterý 9. září ve Velimi. Hostem bude Karel Šimr,
farář v Chrástu u Plzně a tématem: „Coena, liturgie a ČCE“. Kázat bude Magdalena Ondrová.
 Schůze seniorátního výboru bude 11. září v Poděbradech.
 Tradiční Polabská evangelická pouť se bude konat v sobotu 13. září v Poděbradech. Od 9:30
bude přednášet Pavel Filipi a tématem bude večeře Páně („Pijte z toho všichni“) nejenom v
historických souvislostech obnoveného vysluhování kalicha ale i v aktuální souvislosti naší sborové
praxe. Od 14 hodin pak bude koncert hebrejských a židovských písní v podání skupiny
Augenblick. Připraven bude oběd a program pro děti.
 Výlet mládeže na Sion se koná o víkendu 20.-21. září.
 Velenickému sboru se podařilo opravit kostel nejen zvenčí, ale již také zevnitř. Slavnostní
shromáždění ke znovuotevření kostela za přítomnosti synodního seniora Joela Rumla se uskuteční
v neděli 28. září od 14.30.
 Nymburskému sboru se zase podařilo opravit věž a proto zve ke „Slavnosti vděčnosti za
opravenou věž“ v neděli 5. října od 14 hodin (Slavnost a jazzový koncert. Dopoledne od 10h
Díkčinění.). Do Nymburka můžete i 19. září od 19 hodin, kdy zde bude večer o Bangladéši („Za
dětmi do Bangladéše“ - vyprávění z cest)
Ze sborů:
 V Lysé nad Labem složilo slib nové staršovstvo ve složení: Miroslav Rašín, Josef Provazník st.,
Hynek Brynych, Petr Kopecký, Miroslav Soukup st., Marie Soukupová, Miroslav Fér, Markéta
Fajmonová, Marta Soukupová, Dagmar Férová (kurátorka), Markéta Szabová, Zdeněk Špinar.
Náhradníci: Jiří Šmída, Daniela Radoňová, Hana Krejčíková a Daniela Smutná.
Další připravované akce:
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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