Poděbradský seniorát – informace
Červen 2016
V květnu proběhlo několik vydařených akcí seniorátních (fotky ze seniorátní rodinné neděle
v Předhradí si můžete prohlédnout na seniorátním webu), na červen se chystají převážně akce ve
sborech, mnohé se také zapojí do Noci kostelů. Zde je nabídka toho, co jsme se dozvěděli.
Nezapomeňte, že pozvánky naleznete také na seniorátním webu http://podebradskyseniorat.evangnet.cz, kam je také můžete sami přidávat.
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 7. června ve Velimi. Kázat bude Miroslav Pfann,
bonus bude mít Miroslav Frydrych a Jan Dobeš promluví na téma: Okouzlení fašizmem.
* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty bude v neděli 19. června v Lysé nad Labem.
Bohoslužby začínají od 9 hodin. Sbory ať nezapomenou vyslat své zástupce.
Ze sborů:
* V Mladé Boleslavi opět chystají festival Havloděj – to pravé vyžití naleznou rodiny s dětmi
v sobotu 4. června od 14.00 v Havelském parku (u kostela).
* Do Brandýsa nad Labem můžete přijet za přednáškou Jiřího Schneidera na téma Blízký východ
– neklidné sousedství Evropy. Ve čtvrtek 9. června od 18.30 v kostele Na Vyšším hrádku.
* V rámci oslav 125. výročí založení sboru pořádají v Kutné Hoře divadelně hudební festival
U kostela fest – v sobotu 11. června od 17 hodin.
* Taktéž v sobotu 11. června, ale už od 14 hodin pořádají v Libenicích Zahradní slavnost na farské
zahradě.
* Sbor v Chlebích pořádá varhanní koncert Ladislava Moravetze v neděli 12. června od 16 hodin.
* Plánujete-li již červenec, pak v Lysé tradičně 6. 7. od 18 hodin slavnost k památce Mistra Jana
Husa.
* Slib složila staršovstva ve sborech v Mladé Boleslavi (Böhm Ivan, Crhová Marie, Linková Magdalena,
Neumann Marek, Nováková Marta, Ruml Ladislav, Špádová Irena, Švejdarová Dana - kurátorka, náhradníci Ruml
Bohuslav, Švejdová Markéta, Pavlíčková Kateřina), v Kolíně (Čábela Jaromír, Dobeš Jan – kurátor, Fér Tomáš, Holá
Michaela, Holý Vladimír, Korbel David, Melicharová Markéta, Novotná Markéta, Pavlíček Květoslav, Procházka Pavel,
Šebesta Petr, Titěrová Eva, náhradníci Čablík Jan, Teplý Ondřej, Šmidt Marek, Melicharová Marta). Další příště.

Jeronýmova jednota - Informaci o výši vybrané částky sbírky darů pošlete Pavlovi Kubíčkovi do
5. června na adresu kubitchek@iol.cz nebo na tel. 602 372 839. Zároveň sdělte i výši sbírky
Hlavního daru lásky z velikonoční neděle. Peníze ze sbírky darů odešlete ihned po skončení sbírky
na účet seniorátu 2300812798/2010, variabilní symbol 914100xxxx (evidenční číslo sboru).
Hledáte-li místo, kam jet na rekreaci či sborový pobyt, můžete využít také nabídky našich sborů,
najdete je na webu http://ubytovani.evangnet.cz, kde můžete také vyhledávat podle různých kritérií.
Seniorátní kalendář na letošní rok 2016:
10. 6.
19. 6.
31. 7. – 7. 8.
10. 9.
24. – 25. 9.
září/říjen
7. – 9. 10.
5. 11.
11. – 13. 11.
9. 12.

- Noc kostelů
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
- Letní tábor (mládež, Křížlice)
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
- Sion (změna termínu!)
- Podzimní presbyterní konference
- Sjezd mládeže v Třebíči
- Konvent Poděbradského seniorátu
- Podzimní seniorátní dny mládeže
- Vánoční mládež
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