Poděbradský seniorát – informace
Listopad 2017
Ze seniorátu:
* Konvent poděbradského seniorátu bude v sobotu 4. listopadu na Mělníce. Vedle běžných
záležitostí bude spolu se synodním seniorem Danem Ženatým mluvit o „Postavení farářů v církvi“
* Seniorátní dny mládeže budou v Libici nad Cidlinou od 10. do 12. listopadu. Mimo jiné při
nich bude Jan Čapek mluvit s mládeží na téma „Zodpovědnost“.
* Pastorální konference kazatelů bude v úterý 14. listopadu od 9 hodin v Brandýse nad Labem.
Kázat bude Helena Junová, bonus bude mít Kateřina Roskovcová a hostem bude Jan Fingerland,
který promluví na téma „Náboženská situace v současném Izraeli ve vývoji za posledních 20 let“.
Z církve:
* 4. listopadu se v Praze (v Jungmanově 9) koná setkání učitelů NŠ. Vzhledem k tomu, že je to
letos velmi blízko, neváhejte a jeďte. Podrobnosti naleznete na webu http://katecheze.evangnet.cz či
na stránce http://prihlasky.srcce.cz/akce/132-setkani-ucitelu-nedelni-skoly, kde se můžete rovnou
přihlašovat.
Ze sborů:
* V Bošíně oslaví 130 let postavení kostela v neděli 29. října při bohoslužbách od 10 hodin.
* V městské knihovně v Nymburce v úterý 31. října od 17 hodin přednáška Gerharda
Reininghause „Martin Luther reformátor“.
* Varhanní koncert k 500. výročí reformace se bude konat v Poděbradech ve středu 1. listopadu
od 19 hodin v evangelickém kostele. Vystoupí Michal Novenko a zazní skladby z období reformace
i současnosti.
* V Nymburce 26. listopadu oslaví 120. výročí založení sboru. Od 10 hodin bohoslužby, 11:30
společný oběd a od 14 hodin výroční slavnost.
Děkujeme staršovstvům za spolupráci při tvorbě nových nájemních smluv pro kazatelské byty.
Záležitost souvisí s tím, že od nového roku budou kazatelé platit nájemné (stanovené po celé církvi
obdobně na základě směrnice vydané synodní radou). V souvislosti s tím dojde také ke zvýšení
kazatelských platů, které by mělo tento nový náklad kompenzovat.
Do konce měsíce října máte ještě možnost žádat o příspěvky z grantových prostředků na seniorátní
mikroprojekty. Využijte tuto příležitost k rozvoji sborového života a misii – zejména v menších
finančně slabších sborech.

Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
4. 11.
- Konvent Poděbradského seniorátu
10. – 12. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
8. - 9. 12.
- Vánoční mládež
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