Poděbradský seniorát – informace
říjen 2015
Díkčinění, Toleranční patent, Den reformace… to všechno patří k měsíci říjen. A k tomu ještě něco málo
seniorátních informací:
* První říjnový víkend tradičně patří celocírkevnímu Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Tentokrát
v Litoměřicích od 2. – 4. října s tématem „Přes čáru“. Věříme, že jste ve sborech účast mládeže všelijakým
kreativním způsobem podpořili a povzbudili.
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 13. října v Krakovanech. Kázání bude mít Jonatan Hudec,
bonus Lukáš Ondra a hostem bude šéfredaktorka Českého bratra Daniela Ženatá, která bude mluvit na téma
„Výzvy církevního tisku.“
* Pastoři mají pastorálku, presbyteři presbyterku, a to v sobotu 17. října v Mladé Boleslavi. Tématem bude
„Jak reagovat na příliv uprchlíků do Evropy“ a k tématu promluví Jiří Schneider, bývalý diplomat a budoucí
náměstek synodního kurátora a Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Začátek je v 9.30.
Pozvánku s podrobnými informacemi vám snad již předali vaši kazatelé, kteří ji dostali e-mailem, najdete ji též
na seniorátním webu, jakož i další informace.
* Seniorátní dni mládeže se budou konat o víkendu 30. 10. – 1. 11. ve Velenicích a tématem bude „Labyrint
vztahů“, přednášející jsou zatím tajemstvím :-)
Ze sborů:
* Do Nymburka jste zváni na koncert Nymburského komorního orchestru pod vedením Arnolda Smrtky –
8. října od 18 hodin v kostele.
* Koncert je i ve Velenicích, kde opravují varhany a to 10. října od 17 hodin a vystoupí sopranistka Jana
Ryklová.
Další informace:
Blíží se konvent (sobota 7. listopadu) a staršovstva dostala za úkol poslat předsedovi konventu (miroslav.pfann@evangnet.cz) do 1. října podklady pro jeho jednání, aby předsednictvo mohlo včas připravit tisky konventu a poslat je do sborů. Kde jste (jsme…) tak ještě neučinili, učiňte tak prosím obratem. Je třeba 1)
zkontrolovat mandáty poslanců (zvláště tam, kde jsou nově zvolená staršovstva) a poslat případná nová jména
2) poslat jména zesnulých církevních pracovníků 3) případné návrhy pro konvent či synod 4) návrhy pro volbu
náměstka/náměstkyni seniorátního kurátora; poslance a náhradníky seniorátního shromáždění Jeronymovy
jednoty (za každý sbor 1+1); volit se bude i člen a druhý náhradník představenstva seniorátní JJ 5) předsedové
odborů a další dodají své zprávy pro konvent a nakonec se nezapomeňte 6) vyjádřit k návrhům na změny
Církevního zřízení. Vše je podrobně rozepsané v dopise předsedy konventu, který staršovstva obdržela na začátku září. Za včasné a úplné splnění úkolů vám děkuji.
Průběžně jste dostávali informace o dělení a přesouvání části sboru ve Zruči nad Sázavou. Všechny formality
včetně rozhodnutí synodu jsou definitivně ukončeny, takže seniorátní výbor vyhlašuje, že kazatelská stanice
Uhlířské Janovice byla k 1. 12. 2014 přefařena ke sboru v Kolíně, kazatelská stanice Ledeč nad Sázavou k 1. 7.
2015 ke sboru v Opatovicích do Chrudimského seniorátu a sbor Zruč nad Sázavou byl převeden k 1. 7. 2015 do
pražského seniorátu. Náš seniorát má tedy nyní 21 sborů.
2. - 4. 10.
- Sjezd mládeže v Litoměřicích
30. 10. – 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
7. 11.
- konvent Poděbradského seniorátu
11. – 12. 12. - Vánoční mládež
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