Poděbradský seniorát – informace
Březen 2017
Březen – měsíc sborových shromáždění – je tu a s ním i nové seniorátní informace:
* Setkání kurátorů proběhne v sobotu 11. března od 9.30 v Nymburce. O Lutherovi promluví
Martin T. Zikmund a vedle rozhovoru o aktuálním výročí bude také rozhovor o aktuálních radostech
a starostech na našich sborech.
* Instalace seniorátního kurátora Pavla Pistora proběhne v neděli 12. března v Libici nad Cidlinou
od 14.30.
* Pastorální konference kazatelů bude 14. března od 9 hodin na Mělníce. Kázat bude Martin Fér,
bonus bude mít Jaroslav Kučera a hostem bude Václav Ventura a mluvit bude o klášteru na hoře
Athos.
Seniorátní autobusový zájezd se letos chystá a to na sobotu 6. května. Cílem budou Litoměřice
(kde nás provede Jan Opočenský) Terezín a Doksany. Odjezd ráno v 7.30 z Poděbrad (autobus bude
vyjíždět z Městce Králové a může jet přes Lysou, Brandýs, příp. dle přihlášených). Orientační cena
včetně vstupného 350-400 Kč a vybírat se bude až v autobuse. Přihlašujte se u bratra faráře Jaroslava
Féra (ferovi@centrum.cz, 739 244 604), který naši výpravu tentokrát povede. Podrobnější informace
včetně itineráře budou později.
Nejpozději do konce měsíce března, prosíme, vyplňte evidenční i hospodářské dotazníky na
Evangnetu, pokyny přišly ve sborové zásilce. Vedle toho prosíme sborové účetní, aby seniorátní
účetní sestře Janě Dobrkovské zaslali e-mailem účetní závěrku a rozvahu k 31. 12. 2016
(jana.dobrkovska@seznam.cz).
Do konce března se musí konat sborová shromáždění, nejpozději do čtrnácti dní po nich odešlete na
seniorátní výbor zápisy z těchto shromáždění - včetně všech zpráv a ostatních dokumentů (zápis
ověřený předsedou shromáždění, vše ostatní stačí v prosté elektronické verzi, ideálně v jednom pdf
souboru).
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
11. 3.
- Seniorátní setkání kurátorů v Nymburce
21. – 23. 4. - Jarní seniorátní dny mládeže (pozor změna termínu oproti minulým informacím)
16. 4.
- Boží hod velikonoční
6. 5.
- Seniorátní autobusový zájezd
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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