Poděbradský seniorát – informace
listopad 2015
Ke konci roku se množství informací přece jen trochu tenčí, ale stále tu nějaké jsou, takže čtěte pozorně:
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 10. listopadu v Mladé Boleslavi. Kázání bude mít Martin Fér,
bonus Magdalena Ondrová a hostem bude publicista Jan Urban s tématem „Vztahy Čechů a Němců a cesta
k odpuštění“.
* Konvent Poděbradského seniorátu se letos odehraje ve Mšeně v sobotu 7. listopadu. Materiály
s podrobnostmi všichni konventuálové obdrželi elektronickou poštou nebo od svého kazatele. Odpoledne bude
na konventu hostem Pavel Křivohlavý a bude mluvit o přípravě nového zpěvníku.
* V sobotu 7. listopadu se v Plzni – Korandově sboru koná seminář pro učitele nedělních škol.
Ze sborů:
* Ve Velenicích vystoupí v sobotu 7. listopadu od 18 hodin skupina Let´s Go a zazpívá černošské spirituály.
Dobrovolné vstupné bude určeno na opravu kostelních varhan.
* V pátek 13. listopadu od 18 hodin zvou do Mšena na besedu s tématem „Otevřeno uprchlíkům?“, kterou
uvede Alena Fendrychová, koordinátorka práce s migranty v Diakonii ČCE.
* Koncert poděbradských tamburašů bude v neděli 8. listopadu od 16 hodin v Poděbradech, výtěžek z
dobrovolného vstupného bude věnován na opravu Altánu Gloriet, kulturní památk, která stojí na farní zahradě.
* Přednáška Filipa Čapka na téma „Od Bible k archeologii a zase zpět“ bude rovněž v Poděbradech
ve čtvrtek 19. listopadu od 19 hodin v rámci večerů Ekklésia. Bude doprovozena také obrazovým materiálem.
Další informace
* V listopadu nebo prosinci bude ve sborech seniorátu vykonána jedna chrámová sbírka pro středisko Diakonie
v Libici. Podrobnosti ke sbírce dorazily do každého sboru, bude určena na výměnu ohřívačů vody.
* Seniorát má nové číslo účtu u Fio banky. Naleznete jej na seniorátním webu, kde jsou i další aktuální
informace. Starý účet u Komerční banky přestane přijímat peníze ke konci roku 2015.
Kalendář:
7. 11.
- konvent Poděbradského seniorátu
11. – 12. 12. - Vánoční mládež
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