Poděbradský seniorát – informace
Únor 2016
Leden je za námi a únorové seniorátní informace tady:
* Setkání kurátorů sborů seniorátu bude letos v sobotu 13. února v Libici nad Cidlinou od 9.30.
Hostem bude nový synodní kurátor Vladimír Zikmund a mluvit bude o své zkušenosti kurátora
sboru, seniorátu a výhledu pro práci celocírkevní. Účastníci budou moci přidat i zkušenosti své a
mluvit o nich.
* Pastorální konference kazatelů bude tentokrát až 3. úterý, tedy 16. února v Kolíně. Kázat bude
Helena Junová, bonus bude mít Ondřej Zikmund a hostem bude Tomáš Glanc, který bude mluvit na
téma: „Sekty v Rusku – dnes a dřív“.
* Zpívání v Kolíně, tradiční akce mládeže bude od soboty 27. února od 16 hodin do neděle 28.
února. Zpívat se bude s Ladislavem Moravetzem, ale bude též procházka, divadlo a film. V neděli
při bohoslužbách se pak bude zpívat, co se v sobotu nacvičilo.
Ze sborů:
* V Poděbradech bude ve středu 10. února od 19 hodin večer Ekklésia s Martinem Balcarem o jeho
návštěvě v jordánském uprchlickém táboře: „Příběhy uprchlíků z tábora Zátarí“.
* V Lysé bude v pondělí 15. února od 19 hodin koncert pěveckého sboru Inner Voices.
Informace k vyplňování evidenčních a hospodářských dotazníků již z Ústřední církevní kanceláře
dorazily, takže víte, že letos se obojí vyplňuje „on-line“ na Evangnetu. Termín vyplnění je 31.
března. Písemně letos nemusíte seniorátu nic dodávat.
O případnou pomoc či radu s čísly se můžete obracet na seniorátní účetní sestru Dobrkovskou
(jana.dobrkovska@seznam.cz), pomoc najdete i v dokumentech na seniorátním webu nebo u seniora.
Aktualizovaný seniorátní kalendář na letošní rok:
12. 3.
27. 3.
22. - 24. 4.
14. 5.
19. – 22. 5.
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.

- Presbyterní konference v Nymburce
- Boží hod velikonoční
- Jarní seniorátní dny mládeže
- Výlet (mládež)
- Synod
- Seniorátní rodinná neděle v Předhrádí
- 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
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