Poděbradský seniorát – informace
Únor 2017
Také rok 2017 běží rychlým tempem, takže jsou tu seniorátní informace na únor:
* Seniorátní mládež se sejde na tradičním zpívání v Kolíně v sobotu 11. února od 16 hodin. Zpívat
se bude tentokrát s Tomášem Najbrtem.
* Pastorální konference kazatelů bude 14. února od 9 hodin v Brandýse nad Labem. Kázat bude
Bob Baštecký, bonus bude mít Jan Kašper a Martin Prudký bude přednášet na téma „Spravedlivý
Bůh? Výklad Gn 18, 16-33“.
* Setkání kurátorů bude v sobotu 11. března od 9.30 v Nymburce.
* Instalace seniorátního kurátora proběhne v neděli 12. března v Libici nad Cidlinou od 14.30.
Ze sborů:
* V Poděbradech bude v sobotu 4. února od 18.30 koncert pěveckého sboru PUNKT studentů
Pražské konzervatoře pod vedením Aleny Jelínkové. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na
opravu altánu Gloriet na farní zahradě.
* V Kolíně se bude hrát divadlo inspirované životem Jana Ámose Komenského – v neděli
12. února od 16 hodin.
V seniorátní sbírce pro středisko Diakonie Střední Čechy se vybralo 24 177,- korun. Děkujeme!
Před námi je čas sborových shromáždění – polopatický návod, na co všechno je třeba myslet a co
udělat, připravil pražský seniorátní výbor a my jej s povděkem předáváme i k vašemu použití (na
seniorátním webu v sekci DOKUMENTY. Před námi je také čas vyplňování evidenčních a
hospodářských dotazníků – elektronicky na Evangnetu. Informace přišly v lednové sborové zásilce.
Tamtéž najdete také pozvánku na setkání sborových účetní a další. Nevíte-li si rady, neváhejte se
obrátit na SV či seniorátní účetní sestru Dobrkovskou (jana.dobrkovska(zavináč)seznam.cz).
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
11. - 12. 2.
- Zpívání v Kolíně (mládež)
11. 3.
- Seniorátní setkání kurátorů v Nymburce
7. - 9. 4.
- Jarní seniorátní dny mládeže
16. 4.
- Boží hod velikonoční
13. 5.
- Výlet (mládež)
18. – 21. 5. - Synod
27. – 28. 5. - Setkání mladší mládeže
28. 5.
- Seniorátní rodinná neděle v Nymburce
9. 6.
- Noc kostelů
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
28. 7. - 4. 8. - Letní pobyt mládeže (Daňkovice)
10. 9.
- Slavnostní den k 500. výročí reformace v Ratiboři
16. – 17. 9. - Sion
7. – 9. 10.
- Sjezd mládeže v Jablonci na Nisou
4. 11.
- Konvent Poděbradského seniorátu
10. – 12. 11. - Podzimní seniorátní dny mládeže
8. - 9. 12.
- Vánoční mládež
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