Poděbradský seniorát – informace
Březen 2016
* Pastorální konference kazatelů bude opět standardně 2. úterý v měsíci, tedy 8. března v Libiši.
Kázat bude Jaroslav Kučera, bonus bude mít Martin Zikmund a další program bude mít Jonatan
Hudec, který bude mluvit na téma: „Příběhy uprchlíků z uprchlického tábora v Bělé pod
Bezdězem“.
* Presbyterní konference bude v sobotu 12. března v Nymburce. O helvetské konfesi, která má
450. výročí a o tom jestli „Držíme jako helvétská víra?“ bude mluvit Tomáš Pavelka, farář z Loun.
Od 9.15.
Ze sborů:
* Večer s psychologem Pavlem Říčanem pořádají v Českém Brodě v pátek 4. března od 19 hodin.
* Benefiční koncert sboru Cantus Jaroměř bude ve Velenicích v sobotu 5. března od 16 hodin
v kostele a výtěžek bude věnován na opravu varhan.
* V Brandýse bude ve čtvrtek 10. března mluvit Miroslav Pfann o českých evangelících na
Ukrajině.
Pozvánky k uvedeným akcím najdete na seniorátním webu http://podebradsky.seniorat.evangnet.cz
Nejpozději do konce měsíce března, prosíme, vyplňte evidenční i hospodářské dotazníky na
Evangnetu, pokyny přišly v seniorátních informacích. Vedle toho seniorátní účetní sestře Dobrkovské
zašlete e-mailem ještě rozvahu a výsledovku (jana.dobrkovska@seznam.cz).
Do konce března se musí konat sborová shromáždění, do čtrnácti dní po nich odešlete na seniorátní
výbor (podebradsky-seniorat@evangnet.cz) zápisy z těchto shromáždění a zprávy a ostatní
dokumenty (stačí taktéž e-mailem - ideálně v jednom pdf souboru, není to ovšem podmínkou).
Sbory, které volily staršovstvo, taktéž zašlou seznam zvolených starších s kontakty a s vyznačením
funkcionářů a se seniorátním výborem dohodnou pověření nově zvolených starších.
Seniorátní kalendář na letošní rok 2016:
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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