Poděbradský seniorát – informace
duben 2015
Hlavní a skutečně podstatná informace je ta, která bude o prvním dubnovém víkendu k slyšení
z kazatelen kostelů a modliteben. Nepřeslechněte ji prosím. Jako malý doplněk posíláme ovšem i
tento měsíc informace seniorátní:
* Pastorální konference kazatelů bude 14. dubna v Lysé nad Labem. Kázat bude Onřej Zikmund,
bonus bude mít Jaroslav Kučera a hostem bude Leo Pavlát s přednáškou na téma „Současný
antisemitismus – od starých předsudků k nové nenávisti“.
* Seniorátní dni mládeže se konají 24. - 26. dubna v Českém Brodě, mimo dalšího akčního
programu se bude mluvit i o islámu s Martinem Zikmundem a o koránu s Pavlem Hoškem. Program
najdete na webu seniorátním i na webu seniorátní mládeže (http://podebradska-mladez.evangnet.cz)
– nezapomeňte předat vaší mládeži a povzbudit ji k účasti (případně ji na seniorátky přímo dovezte!)
* Seniorátní zájezd do Ochranova se koná 1. května, informace o trase a hodinách naleznete opět
na webu v přiloženém souboru u článku o zájezdu. (Zájezd již je plně obsazen.)
Ze sborů:
* v pondělí 6. dubna od 16 hodin v kostele v Lysé – koncert dívčího tria Musica dolce vita (harfa,
flétna, zpěv).
* v pátek 17. dubna od 18 hodin v modlitebně ve Mšeně přednáška Jana Maška o „mšenském
rodáku“ Augustinu Heřmanovi – „Pohled z USA a od nás“. Pozvánka na seniorátním webu.
* ve středu 22. dubna od 15 hodin v kostele v Poděbradech ekumenické bohoslužby v rámci
celodenní připomínky konce války a osvobození koncentračního tábora Sachsenhausen „70 let
života v míru“. Kázat bude synodní senior Joel Ruml (a hrát Jiří Stivín). Poté vernisáž obrazů Jany
Dubové ve sborovém sále.
Další informace:
* Děkujeme za včasné vyplnění evidenčních dotazníků a odeslání finančních výkazů. Ty, kdo ještě
neodeslali zápisy ze sborových shromáždění včetně všech příoh, prosíme, aby tak co nejdříve učinili,
nejpozději na dubnové pastorálce.
* Víte-li o někom, kdo nedostává seniorátní informace mailem a chtěl by, dejte vědět na adresu
podebradsky-seniorat@evangnet.cz. Aktuální informace a další dokumenty jsou na seniorátním webu
http://podebrady.evangnet.cz. Máte-li připomínky či nápady, neváhejte kontaktovat seniorátní výbor.
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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