Poděbradský seniorát – informace
březen 2015
* 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 pořádá odbor mládeže zpívání v Kolíně – od 17 hodin. Zpívat se bude s
kantorkou Martinou Renkovou. Pozvánku najdete na seniorátním webu.
* Pastorální konference kazatelů bude 10. března na Mělníce. Kázat bude Martin Zikmund, bonus
bude mít Helena Junová a hostem bude Anna Mátiková z kongregace Paulínek v Praze.
* Schůze seniorátního výboru proběhne 26. března od 14.30 v Libici nad Cidlinou.
* Sbor ve Velenicích zve na Jarní koncert – 14. března od 17 hodin v kostele. Vystoupí
Novobydžovský chrámový sbor a Velenický Velehlas. Pozvánka na seniorátním webu.
* Sbor v Libiši zve na besedu o archeologických vykopávkách v Izraeli, mluvit o nich bude Michael
Pfann. V úterý 17. března. Pozvánka též na seniorátním webu.
* Na pátek 1. května plánujeme seniorátní autobusový zájezd do Ochranova. Termín přihlášek byl
sice 10. března, ale již nyní je autobus zcela zaplněn. Je možno se hlásit za náhradníka pro případ,
že by někdo z přihlášených nemohl jet. I nadále u Miroslava Štorka, email: storek@seznam.cz. Něco
o Ochranově je možné zhlédnout v dokumentu „Síla přesvědčení“ zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266609443-hrabe-zinzendorf-sila-presvedceni/
Další informace:
* do 14 dnů po konání sborového shromáždění (nejpozději do 1. dubna) odešlete prosím na adresu
seniorátního výboru opis zápisu ze sborového shromáždění (včetně přiložených zpráv a dalších
materiálů). Stačí naskenované v elektronické podobě.
* dle pokynů ve sborové zásilce prosím vyplňte nejpozději do 31. března evidenční dotazníky na
Evangnetu.
* Výkazy hospodaření 2014 a rozpočty 2015 prosíme posílejte vytištěné a podepsané ve dvou
vyhotoveních 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
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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