Poděbradský seniorát – informace
Květen 2017
* Seniorátní autobusový zájezd do Litoměřic a Terezína bude v sobotu 6. května, ještě je několik
volných míst, můžete se přidat. Podrobnosti na seniorátním webu.
* Pastorální konference kazatelů bude 9. května od 9 hodin v Lysé. Kázat bude Miroslav
Frydrych, bonus bude mít Marek Lukášek a o domácím hospicu Nablízku bude mluvit Bohunka
Urbanová.
* Výlet seniorátní mládeže bude v sobotu 13. května. Více informací na seniorátním webu.
* Seniorátní rodinná neděle bude 28. května v Nymburce (od 10:00 dětské bohoslužby - Rut
Kučerová, 11:00 kvíz pro děti i odrostlé - Tomáš Groll, 12:00 oběd, 13:30 Co je to Dobroduš? Tereza Najbrtová, 15:00 O nešťastném staviteli - Ústav úžasu – divadlo Jakuba Folla, 16:00 konec.)
* Setkání pro mladší mládež připravované odborem mládeže bude taktéž v Nymburce od 27. května.
* Presbyterní konference bude v sobotu 3. června v Českém Brodě. Na téma: Lutherství, svátosti
a ČCE budou mluvit Daniel Heller a Jaroslav Vokoun. Více v pozvánce na seniorátním webu.
Ze sborů:
* V Pečkách bylo zvoleno nové staršovstvo ve složení Andrea Děkanová, Eliška Gezo, Zdenka
Harapesová, Anna Urbánková, Jonáš Hájek a Zdeněk Müller. Náhradníky jsou Miroslav Müller,
Josef Urbánek a Vladimír Otta. Kurátorem sboru je Zdeněk Müller.
Informace k Jeronýmově jednotě: Do konce května probíhá sbírka darů JJ. Prosíme,
nezapomínejte na ní, můžete tak pomoci jiným sborům při opravách či výstavbě potřebných budov.
1) Žádosti o dary ze seniorátní i celocírkevní JJ posílejte na předepsaném formuláři do 31. května
na adresu Pavel Kubíček, Skladištní 25, 290 01 Poděbrady – ve dvou vyhotoveních s patřičnými
přílohami. Žádosti o půjčky z JTD můžete posílat v průběhu celého roku obdobně. Formuláře a
návod na vyplnění jsou na webu http://www.ustredicce.cz/rubrika/827-Ustredni-cirkevni-kancelarDokumenty-Jeronymova-jednota/index.htm.
2) Informaci o výtěžku sbírek Hlavní dar lásky a Sbírka darů JJ zašlete mailem na adresu
kubitchek@iol.cz do 5. června. Výtěžek sbírky darů zašlete obratem na účet seniorátu.
3) Seniorátní shromáždění JJ bude v Nymburce 18. června po bohoslužbách, které začínají v 10h.
Očekává se přítomnost zástupců ze všech sborů seniorátu (seznam poslanců je na seniorátním webu).
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
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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