Poděbradský seniorát – informace
Duben 2017
* Pastorální konference kazatelů bude 11. dubna od 9 hodin v Krakovanech. Kázat bude
Miroslav Frydrych, bonus bude mít Jiří Kvapil a program z vlastních zdrojů připraví Marek Lukášek
s Martinem Férem – bude to řízený rozhovor o katechezi dětí v našich sborech.
* Seniorátní dni mládeže budou o víkendu 21. – 23. dubna na Mělníce a budou o smrti a jejích
podobách. Více se zatím dozvíte pouze, pokud máte Facebook.
Ze sborů:
* V Bošíně založili místní skupinu České křesťanské akademie a v sobotu 1. dubna pořádají od
16 hodin na faře přednášku s Doc. Zdeňkem Pincem o toleranci a pluralitě v dnešním světě. Od
18 hodin pak bude v kostele koncert KBS a Scholy Minor.
* V Lysé nad Labem bude v neděli 2. dubna hostem Ladislav Moravetz a od 13.30 bude mluvit
o připravovaném evangelickém zpěvníku.
* Obec Chleby v neděli 2. dubna od 14 hodin pořádá slavnostní shromáždění u příležitosti 100 let od
úmrtí legionáře Václava Otty, který byl členem sboru. Setkání začne na hřbitově u evangelického
kostela, bude následovat koncert pěveckého sboru Hlahol z Nymburka v kostele a poté průvod
k památníku a rodnému domu legionáře.
* Divadelní představení Moravské pašije se bude hrát v Poděbradech v úterý 4. dubna od 19 hodin.
Staré téma nově zahraje Divadlo Víti Marčíka.
* V úterý 25. dubna v Poděbradech od 19 hodin bude mluvit Gabriela Havlůjová na téma „Sibiří
po stopách legionářů“.
Přihlašujte se na Seniorátní autobusový zájezd, který se koná v sobotu 6. května. Cílem budou
Litoměřice (kde nás provede Jan Opočenský) Terezín a Doksany. Podrobné informace jsou na
seniorátním webu.
* Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty bude 18. června v Nymburce po bohoslužbách,
které začínají v 10 hodin.
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
16. 4.
- Boží hod velikonoční
21. – 23. 4. - Jarní seniorátní dny mládeže
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
18. 6.
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty (Nymburk)
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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