Poděbradský seniorát – informace
leden 2015
Rok se s rokem sešel, ale i na počátku toho dalšího je tu dávka seniorátních informací a s nimi přání,
aby ten nový kalendářní rok byl naplněn... třeba moudrostí, darem vnímavého srdce, uměním
„vycházet a vcházet“, rozlišovat mezi dobrem a zlem... (1Kr 3).
Pastorální konference kazatelů bude 13. ledna v Kolíně. Kázat bude Michal Šimek, bonus bude mít
Helena Junová a hostem bude Jan Kranát z katedry filosofie ETF, který bude mluvit na téma:
„Schleiermacher jako církevní otec protestantismu“.
Schůze seniorátního výboru proběhne 19. ledna od 17 hodin v Libiši.
Pravidelné setkání kurátorů je v jednání, předběžný termín se rýsuje na konec února či počátek
března.
Začátek roku je spojen s mírně otravnými, leč nezbytnými úkony organizačně – správními.
Nezapomeňte tedy prosím např. na provedení inventarizace, se všemi náležitosmi, které k tomu patří.
Dokumenty, které vám při tom mohou pomoci naleznete třeba na seniorátním webu. Z ústředí by
posléze měly dojít pokyny k vyplňování evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření. Více
v příštích informacích. Také sborová shromáždění je třeba včas naplánovat a ohlásit. Potřebujete-li
pomoc či radu, neváhejte se obrátit na seniorátní výbor či seniorátní účetní.
Staršovstva, která tak ještě neučinila, prosíme, aby nezapomněla na adresu sekretariat@e-cirkev.cz
včas (do 31.1.) odeslat svá vyjádření k „Pokračování rozhovoru o samofinancování“ (viz mimořádná
sborová zásilka z října).
V těchto sborech by se mělo letos volit staršovstvo: Český Brod, Kovánec, Libice, Libiš (polovina),
Mšeno, Velenice.
Od 1. ledna začíná působit na třetinový úvazek seniorátní farářka Miloslava Hofmanová
z Nymburka. Část její práce bude ve sborech seniora a konseniora, ale zpravidla jednu neděli v
měsíci bude k dispozici také ostatním sborům v seniorátu. V průběhu ledna se na seniorátním webu
objeví informace, které neděle bude sestra farářka k dispozici a jak její službu domluvit.
Termíny seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok, které zatím známe:
- Seniorátní setkání kurátorů (v jednání)
7. – 8. 3.
- Zpívání v Kolíně (mládež)
5. 4.
- Boží hod velikonoční
24. – 26. 4. - Jarní seniorátní dny mládeže
14. - 17. 5.
- Synod
16. 5.
– Výlet (mládež)
29. 5.
- Noc kostelů
7. -14. 7.
- Letní tábor (mládež)
12. 9.
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
19. – 20. 9. – Sion
30. 10. – 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
7. 11.
- konvent Poděbradského seniorátu
11. – 12. 12. - Vánoční mládež
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