Poděbradský seniorát – informace
Listopad 2016
Poslední měsíc církevního roku je opět plný různých setkání. Těším se, že se při některé z nich třeba
setkáme!
* Konvent poděbradského seniorátu se bude konat v sobotu 5. listopadu ve Velenicích.
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 8. 11. od 9 hod. v Českém Brodě. Kázat bude Martin
Zikmund, bonus bude mít Míla Hofmanová a o básnících za mřížemi bude přednášet Rudolf Kvíz.
* Seniorátní dni mládeže s volbou nového seniorátního odboru mládeže se budou konat
v Poděbradech od 11. do 13. listopadu. Sobotním hostem bude Joel Ruml a s mládeží bude mluvit
na téma seniorátních dní: Můj život v církvi.
* Poradní odbor pro práci s dětmi zve na podzimní výlet údolím Vrchlice. Sraz v neděli 13. 11.
v 9.30 v Kutné Hoře. Začne se bohoslužbami pro děti a pak se vyrazí dál.
* Presbyterní konference (která byla v minulých informacích mylně přesunuta na jaro) se bude
konat v sobotu 19. listopadu v Kolíně. Tématem je „Naše místo v Evropě“ a přednášejícími budou
historik a publicista Jaroslav Šebek a literární historik Martin. C. Putna. Začátek v 8.55.
INSTALACE KAZATELE
* V neděli 6. listopadu ve 14.30 bude bratr Miroslav Erdinger instalován za kazatele sboru
v Mělníce.
Ze sborů:
* V neděli 6. listopadu mají v Nymburce rodinné odpoledne. Od 13 hodin s Alenou Fendrychovou
na téma: Pomůžeme uprchlíkům najít nový domov?
* Ve středu 16. listopadu bude v Poděbradech v rámci večerů Ekklésia beseda s Jiřím
Schneiderem na téma: Labyrint dnešního světa - (ne)bezpečné místo k životu?
* Adventní koncert pěveckého sboru Mamáter bude v evangelickém kostele v Poděbradech v úterý
29. listopadu od 18 hodin (výtěžek bude určen na opravu kulturní památky Altán Gloriet stojící na
zahradě evangelické fary).
Na základě usnesení konventu vyhlašuje seniorátní výbor ve všech sborech seniorátu sbírku pro
Středisko Diakonie – Střední Čechy. Sbírka bude určena na pastorační služby poskytované
střediskem na území poděbradského seniorátu. Sbírka vykonejte v měsících listopadu nebo prosinci a
odveďte do konce roku na účet seniorátu (viz záhlaví a průvodní dopis do sborů).
Odjinud: Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem
pořádá konferenci NEŠTĚSTÍ A PARTICIPACE (účast na dobru - bez/moc a ne/zájem). V pátek
11. listopadu od 10 hodin.
Jako obvykle pozvánky a další informace naleznete na seniorátním webu http://podebradskyseniorat.evangnet.cz, kam je můžete i sami přidávat.
Seniorátní kalendář na letošní rok 2016:
5. 11.
- Konvent Poděbradského seniorátu ve Velenicích
11. – 13. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže v Poděbradech
19. 11.
- Podzimní presbyterní konference v Kolíně
9. 12.
- Vánoční mládež
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