Poděbradský seniorát – informace
Září 2016
Po prázdninách jsou tu opět vámi očekávané seniorátní informace!
* Seniorátní výbor se k pravidelné schůzi sejde 7. září od 16:15 v Poděbradech.
* Polabská evangelická pouť bude opět v Poděbradech v sobotu 10. září od 9:30. Hostem bude
Radim Žárský a tématem Otevřená církev, odpoledne od 13:30 pak bude koncert Tensingu Želiv.
Pro děti bude připraven program a pro všechny oběd. Pozvánku naleznete na seniorátním webu.
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 13. září v Kutné Hoře. Kázat bude Kateřina
Roskovcová, bonus bude mít Martin Fér a Václav Mezřický promluví na téma: Doba, ve které
žijeme.
* Tradiční seniorátní setkání mládeže na Sioně se bude letos konat v sobotu 24. 9. Podrobnosti ještě
dorazí.
Ze sborů:
* Od 1. září nastupuje ve sboru v Brandýse nad Labem nový farář – Jiří Kvapil. Bratr Jan Kašper,
který v Brandýse působil od roku 2004, odchází do penze. Za jeho službu ve sboru i v seniorátě mu
děkujeme.
* Od 1. září nastupuje ve sboru na Mělníce nový farář – Miroslav Erdinger. Děkujeme Michalu
Šimkovi ze Mšena za administraci sboru.
* K 1. září odchází do penze bratr farář Emanuel Vejnar, který ve sboru v Lysé působil od roku
1996. Také za jeho službu ve sboru i v seniorátě mu děkujeme. Sbor bude administrován seniorátní
farářkou Miloslavou Hofmanovou. Sbor v Bošíně bude administrovat Kateřina Roskovcová
z Nymburka.
Sliby složila staršovstva ve sborech v Libenicích (Věra Heřmanová, Marta Hlavatá - kurátorka, Růžena
Kubelková, Miroslava Morávková – místokurátorka, Josef Němeček, Oldřich Štěpánek), v Předhradí
(Miroslava Bakešová, Jaroslav Malý, Marie Horká, Olga Nechanická, Bohuslav Slabý, Zdena Synková, Lucie
Pichlerová, Dobromil Zelený – kurátor, náhradníci Ci ci Hran Ca, Rut Junová).
Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty rozhodovalo o rozdělení darů. Výsledky naleznete
na seniorátním webu a přišly též do sborů.
NOVINKA – rozjíždí se tzv. Diakonické a rozvojové projekty – systém grantů uvnitř ČCE, kdy
každý sbor (či Diakonie společně se sborem) mohou požádat o finance na projekty směřující
k rozvoji sboru nebo diakonické aktivitě. Malou část těchto prostředků rozdělují také samostatně
podle svých pravidel seniorátní výbory. Tyto informace sbory dostaly (doufáme, že je kazatelé
předali dále a na nejbližším staršovstvu vše projednáte, protože čas podávat projekty je do 15. října).
Více informací zde: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/611-Prakticke-informace-pro-sbory/index.htm, a
na seniorátním webu.
Seniorátní kalendář na letošní rok 2016:
10. 9.
24. – 25. 9.
září/říjen
7. – 9. 10.
5. 11.
11. – 13. 11.
9. 12.

- 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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