Poděbradský seniorát – informace
Březen 2018
* Pravidelné setkání kurátorů seniorátu bude v sobotu 10. března od 9.30 v Kolíně.
* Pastorální konference kazatelů bude 13. března v Poděbradech. Kázat bude Lukáš Ondra, bonus
bude mít Martin Fér a hostem bude Jan Zámečník, který promluví na téma Theologie a práva zvířat
v pojetí A. Linzeyho.
Protože informací a pozvánek pro tentokrát mnoho nedorazilo, upozorňujeme pouze na webové
stránky, které Českobratrská církev evangelická zprovoznila k letošnímu 100. výročí:
www.100letcce.cz
Meditace na každý týdne před oslavami výročí naleznete na webu www.39plus1.cz
* Presbyterům vřele doporučujeme úspěšné „setkání pro presbytery“ 24. března v Praze, na téma
„Co by měl vědět každý presbyter II“. Viz též plakátek na seniorátním webu.
Nezapomeňte na vyplnění patřičných evidenčních a hospodářských dotazníků a to nejpozději do 31.
března. Vedle toho pak seniorátní účetní sestra Jana Dobrkovská prosí, aby sboroví účetní zaslali
analytické výsledovky a rozvahy k 31. 12. 2017 elektronicky na její adresu
jana.dobrkovska@seznam.cz, a to průběžně, nejpozději do 25. března.
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).
Potřebné dokumenty a návody naleznete také na seniorátním webu v sekci Dokumenty.
Termíny známých seniorátních (a některých dalších) akcí na letošní rok:
10. 3.
1. 4.
13. – 15. 4.
12. 5.
25. 5.
27. 5.
31. 5. – 2. 6.
16. – 17. 6.
17. 6.
21. 7. – 27. 7.
8. 9.
15. – 16. 9.
28. – 30. září
29. září
27. 10.
2. – 4. 11.
10. 11.
7. - 8. 12.
16. 12.

- Seniorátní setkání kurátorů v Kolíně
- Boží hod velikonoční
- Jarní seniorátní dni mládeže
- Presbyterní konference v Poděbradech
- Noc kostelů
- Seniorátní rodinná neděle na Mělníce
- Synod (Litomyšl)
- Zpívání (mládež)
- Seniorátní shromáždění Jeronýmovy jednoty
- Seniorátní voda (mládež)
- Polabská evangelická pouť v Poděbradech
- Mladší mládež
- Sjezd mládeže v Pardubicích
- Celocírkevní oslavy 100. výročí vzniku ČCE v Pardubicích
- Presbyterní konference
- Podzimní seniorátní dny mládeže
- Konvent Poděbradského seniorátu
- Vánoční mládež
- Oslavy 100 let ČCE v Praze – Obecním domě
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