Poděbradský seniorát – informace
září 2015
Po prázdninové odmlce jsou tu další seniorátní informace. Snad byly prázdniny časem oddechu a plni elánu se
nyní těšíte i do dalších sborových, seniorátních i církevních setkání!
* Pastorální konference kazatelů se koná v úterý 8. září v Mělnickém Vtelně v bývalém evangelickém
kostele dnes přebudovaném na kulturní centrum. Zahájení 9 hod. – bohoslužby s večeří Páně pro veřejnost. Po
nich bude Jan Mašek přednášet na téma „Vznik, vývoj a zánik evangelického sboru v Mělnickém Vtelně“.
* Tradiční Polabská evangelická pouť (seniorátní setkání pro všechny generace) bude v sobotu 12. září
v Poděbradech od 9.30. Na téma Konfirmace včera, dnes a zítra bude mluvit sázavský farář Petr Gallus,
dílnu pro děti na téma H.U.S úplně světovej bude mít Klára Smolíková, autorka stejnojmenné knížky. Pro
mladší děti bude také program. Oběd pak pro všechny společný.
* Seniorátní mládež pořádá tradiční vycházku na zříceninu hradu Sión – v sobotu 19. září, sraz ve 13.30 na
faře v Kutné Hoře. Program na Siónu bude mít seniorátní farářka Míla Hofmanová. Poté přespání v Kutné
Hoře.
Ze sborů:
* Sbor v Libenicích zve na koncert Zvonků dobré zprávy – v úterý 8. září od 18 hodin v kostele.
* Sbor ve Mšeně pořádá spolu s městem vzpomínkový večer na Václava Havla – v pátek 18. září od 18
hodin na koupališti ve Mšeně.
* V Kutné Hoře bude koncert Slávka Klecandra v kostele od 19 hodin v pátek 18. září.
* Sbor v Mělníce zve na sborový zájezd do Žitavy do německého Mittelherwigsdorfu v neděli 27. září.
Pozvánky a plakátky k uvedeným akcím naleznete na webu seniorátu: http://podebradsky-seniorat.evangnet.cz
Další informace:
* Ke konci července ukončila svou službu ve sboru v Mělníce sestra farářka Martina Lukešová. Sestře farářce
přejeme zdar v jejím dalším působení. Od srpna sbor administruje Michal Šimek ze Mšena.
* Připomínáme, že seniorát má nový bankovní účet s číslem 2300812798/2010.
Staré číslo ještě platí, ale využívejte prosím to nové, protože je „bezpoplatkové“.
* V nejbližší době dostanete do sborů informace a úkoly ohledně přípravy konventu, který se bude konat
7. listopadu ve Mšeně.
* Službu seniorátní farářky Miloslavy Hofmanové si můžete domluvit prostřednictvím seniora.
12. 9.
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
19. – 20. 9. – Sion
2. - 4. 10.
- Sjezd mládeže v Litoměřicích
30. 10. – 1. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
7. 11.
- konvent Poděbradského seniorátu
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