Poděbradský seniorát – informace
leden 2016
Rok se s rokem sešel, ale i na počátku toho dalšího je tu dávka seniorátních informací a s nimi přání,
aby ve vašich lampách bylo dost oleje a měli jste dostatek energie k tomu svítit na všech místech, na
která se letos dostanete. A aby bylo i něco do zásoby, až se Ženich objeví (Mt 25).
* Pastorální konference kazatelů bude 12. ledna v Nymburce. Kázat bude Jan Kašper, bonus bude
mít Kateřina Roskovcová a hostem bude Michal V. Hanzelín, který bude mluvit na téma: „Timothy
Snyder v kontextu Václava Havla a Václav Havel v kontextu Timothy Snydera“.
* Schůze seniorátního výboru proběhne 20. ledna od 17,15 hodin v Poděbradech.
* Instalace nově zvoleného člena seniorátního výboru Tomáše Féra a náhradníků Jana Dobeše a
Tomáše Grolla proběhne v neděli 17. ledna v Kolíně při dopoledních službách Božích od 9 hodin.
* Pravidelné setkání kurátorů je v jednání, předběžný termín se rýsuje na 13. února.
Začátek roku je spojen s mírně otravnými, leč nezbytnými úkony organizačně – správními.
Nezapomeňte tedy prosím např. na provedení inventarizace, se všemi náležitostmi, které k tomu
patří (inventarizace neznamená pouze to, že se zkontroluje seznam hmotného majetku!) Dokumenty,
které vám při tom mohou pomoci, naleznete třeba na seniorátním webu. Z ústředí by posléze měly
dojít pokyny k vyplňování evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření. Více v příštích informacích.
Také sborová shromáždění je třeba včas naplánovat a ohlásit. Potřebujete-li pomoc či radu, neváhejte
se obrátit na seniorátní výbor či seniorátní účetní.
V těchto sborech by se mělo letos volit staršovstvo: Kolín, Krakovany, Kutná Hora, Libenice, Mladá
Boleslav a Předhradí.
Termíny seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
13. 2.
27. - 28. 2.
12. 3.
27. 3.
22. - 24. 4.
14. 5.
19. – 22. 5.
10. 6.
19. 6.
31. 7. – 7. 8.
10. 9.
17. – 18. 9.
září/říjen
7. – 9. 10.
5. 11.
11. – 13. 11.
9. 12.
11. – 12. 12.

- Seniorátní setkání kurátorů (v jednání)
- Zpívání v Kolíně (mládež)
- Presbyterní konference v Nymburce
- Boží hod velikonoční
- Jarní seniorátní dny mládeže
- Výlet (mládež)
- Synod
- Noc kostelů
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
- Letní tábor (mládež, Křížlice)
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
- Sion
- Podzimní presbyterní konference
- Sjezd mládeže v Třebíči
- Konvent Poděbradského seniorátu
- Podzimní seniorátní dny mládeže
- Vánoční mládež
- Vánoční mládež
Poděbradský seniorát Českobratrské církve evangelické
Husova 141/39, Poděbrady, 290 01, podebradsky-seniorat@evangnet.cz
IČO 65601742, bankovní spojení 2300812798/2010

podebradsky-seniorat.evangnet.cz

