Poděbradský seniorát – informace
únor 2015
V listopadových informacích byla zmínka o tom, že konvent schválil rozdělení sboru ve Zruči nad
Sázavou na části. Vzhledem k tomu, že se věc týká více seniorátů, ještě je třeba, aby bylo rozhodnutí
potvrzeno synodem, nicméně jedna část už platí: dosavadní kazatelská stanice v Uhlířských
Janovicích nově patří ke sboru v Kolíně. Přejeme, aby janovičtí našli v novém sboru své místo.
Diakonie se naopak od nového roku sloučila – ze středisek v Libici nad Cidlinou, Čáslavi a
Vlašimi vzniklo jedno středisko nové. Jeho sídlo je v Kolíně a jeho název „Diakonie Střední
Čechy“. Ředitelem střediska je PhDr. Petr Dvořák. Dosavadním spolupracujícím sborem libického
střediska byl Poděbradský seniorát, který vybíral členy dozorčí rady. Nyní mezi spolupracující sbory
patří Libice, Kolín, Čáslav a Benešov; ty také budou do dozorčí rady jmenovat členy dozorčí rady.
* Pastorální konference kazatelů bude 10. února v Kutné Hoře. Kázat bude Emanuel Vejnar,
bonus bude mít Jan Kašper a hostem bude Pavel Jun, celocírkevní farář pro mládež. Jeho program
nese název: „Úvahy a otázky faráře pro mládež v postmoderní době v naší církvi“.
* Schůze seniorátního výboru proběhne 11. února od 9.15 v Poděbradech.
* Setkání kurátorů proběhne v sobotu 7. března od 9 hodin v Libici nad Cidlinou. O životě
vesnických sborů a práci církve ve Skotsku bude mluvit Miroslav Pfann, který tam minulý rok trávil
čas studijního volna. Bude se promítat.
* V sobotu 7. března bude také zpívání mládeže v Kolíně.
** Na pátek 1. května plánujeme seniorátní autobusový zájezd do Ochranova. Na programu je
mimo jiné prohlídka kostela a hřbitova s výkladem o historii, na cestě zpět návštěva Žitavy. Odjezd v
brzkých ranních hodinách z poděbradska, podle přihlášených se pak upraví další zastávky. Návrat
okolo 8. hodiny večerní. Předběžná cena cca. 400,- Kč. Zájemce prosíme, aby se do 10. března
hlásili u Miroslava Štorka, email: storek@seznam.cz
V lednové sborové zásilce byl přiložen výkaz hospodaření 2014 a rozpočtu 2015. Prosíme, abyste
vytištěné a podepsané výkazy ve dvou vyhotoveních průběžně posílali tak, aby je seniorátní sestra
účetní dostala nejpozději do 25. 3. 2015 na adresu Jana Dobrkovská, Nerudova 488, 293 01 Mladá
Boleslav a současně elektronicky, včetně analytické výsledovky a rozvahy k 31. 12. 2014, na
mailovou adresu jana.dobrkovska@seznam.cz
Potřebujete-li pomoc či radu, neváhejte se obrátit na seniorátní výbor či seniorátní účetní.
7. 3.
- Seniorátní setkání kurátorů v Libici
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
31.5.
- Rodinná neděle v Libiši
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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